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lho êste mês por rausa da

diminuição do volume de

vendas e da acumulação
ele um milhão de carros

nos estabelecimentos comer

Dia dos Gràficos Desemprêgo
nos E.E.U.U.

morecem".
o presidente do Ccn,

creaeo Nacional da eoló
nia portuguesa de Goa
P. D. Gaitonde, disse que

�infs���rn1nt:�ioPrJ�eg�:
velra Salazar ficará "com

pletamente .

exposto" .

à

opinião publica mundial,
(orno resultado do mCI

tente do transatlantico
"Santa Maria" e da fuga
de seu sequestrador, Hen

rique Gaivão, para o Bra-

silpalando à UPI, Gaiton
de corroborou que se pro
j-ôe viajar por avião ao

Brasil, para conferenciar
com Gaivão acrescentan
do: "Mas tudo está ainda
em estado fluido".

Medico, com consulto
ria em Nova Delhi, Gai_
tende disse a UPI que
ainda não estava inteira
do da declaração atr-ibui
da a Gaivão, de que não
-ô luta pelo errccamento
do governo de Oliveira
Paleaar, como tambem de-

��l�asa'p��t�;e:�:s. dX�
creacentou que lhe agra
daria ver confirmada essa

declaração, antes de co

mentá-Ia.
Gaitonde negou-se a

dteer se solicitou visto
para viajar ao Brasil e
revelou não ter planos
imediatos para se entre
vistar com o pr-imeiro
ministro da India, Ja
waharlal Nehru, que vi_
sitou "há apenas algunn
dias".

Prezado leitor amanhã, ao levantares, não terás,
comO de cost.ume, à hora do café, o teu exemplar, atr�
vés do qual participas da vida nacional. �s acon!eC:1-
mentos do dia, tú os saberás sômente através do rádin.

Os jornais não circularão. € que, hoje é ÓI dia do G_R.A
FICO_ Sabes quem é o Gráfico? Não procures em dlcl.o_
mírio. Adentre uma Oficina de Jornal e o conheceras.

Véras, então: aquele que faz o jornal; aquele que labu

ta desde as primeiras horas do dia até alta madru.

g;da; muita vez sem se alimentar devi.d�mente, ao qu�
perguntarás: "como pode s�r bom operarro com. u�a se

refeição"?; aquele que Ior]a a grandeza da patrre co

mum, que ergue, merce de trabalhe fecundo e anonimo,
os nossos ideais, ajudando li gigantesca obra de conso

lidação do regime; aquele que, rudemente castigado
pelos tempOS que correm, ainda crê num lugarzinho ao

sol' na compreensão dos nossos dirigentes; em dias me ,

lhores e menos sombrios. Hoje, lettnr, é o seu dia de

descanso. E estamos certos, fugirá das oficinas. Para

longe do bater das linotipos, do rodar incessante das

máquinas de impressão, do cheiro acre do chumbo e do

anttmcníe. A êle, a tôda a classe, as nossas homena.,

gens sinceras.

atual em Portugal "tende
a provocar uma explosão
que destruirá toda a es,

trutura da ditadura de
Salazar".
A emissora declarou

que, embora não exista
oficialmente em Portugal
a pena de morte, os oposi
tores políticos do governo
"são, comumente, depor
tados pelos tribunais a

campos situados em An
gola, ou na Guiné por-tu.
guesa. onde milhares es-

loUANDA, (Angola), 6
íUPl) As autoridades
prírtuguesas disseram ho,
[e que pelo menos dezes
seis pessoas resultaram
mortas -nos choques apa ,

rentemente provocados
pelo incidente do transa
tlantico "Santa Maria".
As autoridades expres
"aram que havia europeus
c africanos de ten-ítortoe
vizinhos entre os grupos
que cntem atacaram duas
prisões de Luanda, um

quartel �a policia de se

zurança e o edifício da
emissora de radio oficial
desta cclonia. Informaram
que foram mortos nove

revoltosos seis policiais e

um coronel do Exercito.
Outros três ficaram gra ,

vemente feridos.
A radio de Moscou dis

se qu ea tomada do "San
ta Maria" "deu aos portu
gueses a certeza de Que
não está distante o dia da

�!�,�.ia sobre as forças do

Em uma transmissão em
alemão, ouvida nesta ca,

'pita I, a radio, citando
"observadores eatrangei
l·OS". diz que a situação

clals do [amo.

ESTADO""0
Em sendo hoje o

"Dia do Gráfico", ês
te jornal não dará ex

pediente' motivo por
que não circula
rá amanhã, voltando
a faze-lo somente
quinta-feira, dia 9.

O Secretário da Saúde Susta Inspeções
de Saúde - Comissão Procede Le
vantamento Completo da Secretaria
o dr. Walmor de Ollveí., todos os órgãos sucordtne;

ra, Secretário da Saúde dos à Secretaria {ia Saúde,
determinou fossem susta_ e que são em número de

Guantánamo sem água
HAVANA,6 (U,P.I,) - o Govêrno cubano nacionalizou hoje a Companhia de A

guas La Caimanera, que abastece a base naVal norte-americana de Guantánamo. As auto
ridades não deixaram entrever, de imediato, se pretendem cortar ou não o fornecimento
de água à base. A grande instalação naval tem uma capacidade de armazenamento de
água apenas para três dias, com rigoroso �ac�onamento. Sabe-se, porém, que a Marinha
nnrfe-amer'ieana tem um plano de emergencrj para trazer água em navios-cisterna caso

seja interrompido o fornecime�to do líquido à base de Guantánamo. Várias tentativas in
frutíferas já fora� feitas, �edian.te p�rfur�ções, para extrair água potável nos terrenos
da base..A empresa comercial hoje naclOnahzada retira água do rio Itanis] por meio de
bombas, e a purifica para consumo humano.

concentração de profes- e a suas escolas em par
No prjmeiro ataque que Em discurse pronunciado sõres, Dorticós acusou a ttcutar, de pregarem o

uma alta autoridade cuba, ontem à noite, ante uma Igreja Católica, em geral, ódio à revolução cubana.
na formula ao novo Go
vêrn-, dos Estados Unidos,
o Presidente Osvaldo 1?0r
ticós disse�ue o Governo
do Presidente John F.
Kennedy �stá vinculado
ao que qualificol,l de in
tensif�ação da a.ti�·idR.dc
contra_revolucionaria da
Igreja Católica Romana.

das toeas as inspeções ce

saude realizadas no centre
de Saude até 31 de janeiro,
pela Junta MédiCi, onctet
e tendo por fim a posse e

licenças de funcionários.
Al-m desta medida, o

novo titular da Pasta da
Saúde acaba de designar
uma comissão chefiada pe,
lo dr. Angelo Novi, para
proceder, no sul do Estado,
um levantamento patrimo
nial e administrativo de

dezoito. Na mesma o oca;

sião o responsável pela ci
tada Pasta determinou que
os funcionários a, eh. su

bordinados, à disposição
de outras repartições, re,

tornassem â. Secretaria da
Saúde, medida, aliás, to,
maãa em carater de urgên.,
csa.

ElEiÇÃO DO LlDER DO PTa
RIO, 6 (V. A.) - O PTB efetuará, na

próxima quinta-feira, a escolha de seu novo
líder na Câmara Federa1. Os nomes mais co
tados para o exercício da liderança são os de

put,\d� l!.ui Ramos, Osvaldo Lima Filho (re
conduçao) e Alrnino Monso, êste último a

poiado por elementos ligados ao deputado
Fernando Ferrari.

Ney anula aposentadorias
lribunôf 'de "Cohtas

no
nÇ.do,\fa.--_.a.mpla .usuüca;
cão constitucional e étlcp
da matéria, apontando, vã.,
rias irregularidades nos

processos ce contagem de
tempo dos aposentados. O
Depa rtamsnto Estadual do
Serviço Publico iniciou on

tem mesmo O estudo da re
visão das apoaentedorlas
decretadas de 1.0 de Ja
neiro em diante.
Outro decreto, referente

'.10 retorno de funcionários
a suas reparticões de ori

gem, foi baixado ontem.

cheux Pereira, cândido
Machado de Oliveira. Netto
e José Colombino oreeee.,
no Nos considerandos do
referido decreto, o gover-

COMO É GOSTOSO
O CHE ZITO

A primeira "bomba" do

govêno Ney Braga surgiu
ontem com a assinatura
do decreto 56 que revogou

ea aposentadorias e no-

meações no Tribunal de
contas dos Srs. Anísio Luz.
Hugo Vieira, Alvaro DirCeu
de Camargo Viana, Tadeu

Sobocinskl, Reinaldo Da- 'nstala�os OS gru�os �e tra�al�o
No Palácio do Govêrno, me já havia sldo enjerror,

perante o governador Celso mente notIciado êssee
Ramos foram Insbaladoa ho grupos de trabalh�· terãõ o
Je Os .srupcs de trabalho, prazo de vinte dJas para a
para "a- análise e exame dos apresentação de seus rela.

d�.v�rso� setores da
I

'3.drni· tpriqs, Quando então o so,
nístracâc pública. conter. verno adotará a� medidas

cabiveis.

Os apressados
II

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Quando o chefe dos apressados era governador
do Estado, tudo foi negado ao funcionaHsmo. Os Es
tatutos da classe, votados pela Assembléia, recebe ..

ram veto a todos os artigos que cheirassem a direi
tos ou garantias. (') Legislativo, diante de tanto ran

cor e tanto racionarismo, repeliu os vetos. Mas o sr.

Irineu Bornhausen, ainda assim, não quis sancionar
a lei dos servidores e contra ela representou ao Pro
curador Geral da R{']lública. 1!:sse recurso, julgado
pelo Supremo Tribunal, manteve os artigos vetados

e decidiu pela constitucionalidade dos direitos e ga_
rantias nE:gados pelo governante udenista.

Apesa[ de tudo isso. o sr. Bornhausen resolveu
não cumprir o novo Estatuto nns dispositivos contra

os Quais procedera! '

Mais ainda: a Assembléia, atenta ao "estado de

necessidade" em que os �ervidores andavam àquela
época, concedeu-lhes um abono de Natal, de
.cr$ 600,00. O exercício financeiro estava no fim e

havia excesso de arrecadação que garantisse a des_

pesa.
tese abono, todavia, nunca foi pago.
No govêrno Heriberto Hulse, antes da derrota

de 3 de outubro, tudo foi negado aos funcionários,
desde Os mais justos aumentos até a concessão de
adicionais. A luta das professoras, por condições
melhores, é de ontem e estA na memória de todos.
Para nilo COllcordar (�om qualquer aumento ou qual
quer vantagem, o governador e seus representantes
usavanl dos mesmos argumentos, repetindo que de
nada valeriam aumentos e adicionais se o Tesouro
mio tinha recursos para pagá-los.

Depois de derrotada, a administração udenista,
num giro de J 80 graus, resolveu dar ao seus servi
dores "tudo isso e o céu tambént."

Deu_lhes um aumento, Que importa em ..

CrS 600.000.000,00, mas não deu 10 centavos de re-

cursos para o pagamento.
. .

Criou, depois da eleição perdida, 877 cargos no

vos e 992 funções, que importam n8 despesa de

Cr$ 250.000.000,00 e não disse de onde sairiam os

meloa para pagá-los.
Aumentou e estendeu o salário família, mas não

h\6Mrou como poderia ser pago ° excesso, pois as

dotações orçamentárias são insuficientes pora o pa_
gamento dos três 'Primeiros meses.

Poder-se-ia imaginar que, para atender às des
pesas vetadas depois do orçamento, o govêrno ude,
nista deixasse ao Tesouro os recursos do excesso de
arrecadação de 1960, calculados em 800 milhões.
Acontece que por conta desses 800 milhões, O sr.

Heriberto HiÚse abriu créditos no total de UM BI
LHÃO E CENTO E VINTE MILHõES DE CRUZEI
ROS.

Aí está, bem na cara dos f.pressados, um defi_
cit potencial de aZo milhões, Que recebe mais as se

guintes cifras sem recursos orçamentários ou de
qualquer espécie: 600 milhões para o aumento do
funcionalismo; 250 milhões para os novos cargos e

funçi)es criados; e 400 milhões de contratos a liqui:
dar.

No mínimo dos mínimos, pOis, o govêrno Heri
berto Hulse legou ao govêrno Celso Ramos, em 1961,
um DEFICIT potencial de UM BILHÃO E QUI
NHENTOS E SETENTA MILHõES DE CRUZEIROS.

E é do alto dessa massa falida, herdada deles
mesmos, que os apressados da UDN começaram a

ofender e a injuriar o novo Governador, exigindo
que êle, no primeiro dia de govêrno, stlve Santa Ca
tarina da ruina de vários Rnos de '�armelau8en8",
de afilhadismos, de contratos imorais, de nomeações
desnecessárias, de sinecuras, de aposentadorias cri
minosas. de "procuradorias" no Rio de Jane: ....o ...

A crítica dos apressados, ricochetando sôbre
eles mesmos, não passa - repitamos - de alegação
da própria torpesa, recurso que a lei civil, acolhen
do princípio moral, não tolera.

A( obrigação precípua do Governadbr Celso Ra_
mos é obedecer a lei orçamentária. Se dessa obe
diência [esultain consequências que atingem os be
neficiários dOP "lJanamâs" e dos "testamentos" ;_ o

azar é deles e a culpa não cabe no governador.
Logo que vitorioso, o atual gover,ante não le

vou ao sr. Heriberto Hulse, pessoalmente, um apelo
qu(:-. em boas palavras, era uma solici'-«;:ão contra
"teslamentos" e "panamás"? A resposta é d que os

números acima indicam.
Que é'que querem, assim, os apresSi!dos? Que a

atual administração mande o orçamento às favas e

faça f) jogo dos "panamenhos" contra os verdadeiros
funcionários?

Se o sr. Celso Ramos faltasse aos séus compro
missos e respeitasse o "testamento", c9mprometeria
irremedià"elmente o aumento do funcionalIsmo.

Os apressados, beneficiârios do Jim-de_festa,
gritam em causa própria.

E vão ficar afônicos muito logo, porque a rea

ção à bandalheira agora é que vai começar ..

PRfCONIZADA A EXPULSÃO DE
�LOVIS PESTANA DO PSD

BRASíLIA, 6 - Somen_
te na próxima terça-feira
deverá ser distribuida à
imprensa a nota ofi-eial do
Diretoria Nacional do
PSD esclarecendo que o
sr. Clovis Pestana, depu_

���oasiue�i�di��in�:teCr��
da Viação, é dissidente e
não representa (I partido
no governo do sr. Jãnio
Quadros.

F8LrtxrD� S�ip�tLO, �
senador l!ilinto Mueller,
ao assumir anteontem a

pl'esidênci� do PSD, prePn
rou uma n6ta sobre o as
"unto e pretendia distri_
bui-Ia aos jornais. Nas
consultas Que fez, no en_
tanto, a algun's compa
loheiros, foi aconselhado a
submeter o documento à
apreciação de todo o
Diretoria, em reuni� ofi_
C1a1, pois muitos deles
desejam que a nota seja
mai� veemente, não dei
xando duvidas quanto à
firmeza do partido na opo
<;ição e quanto à posição
dos dissidentes.
EXPULSÃO
Alguns dos proceres

pessedistas, como o lider
ua maioria, sr. Abelardo
Jurema. chegam a pl'eco
nizal' a expulsão do sr.
Clovis Pestana e a puni_
çftO de todos os dissiden
te.'l, os quais estão efeti_
vamente afastados do par
tido. desde o inicio da
('!lmpanha eleitoral, quan_
do apoiaram a candidatu
ra do sr. Jânio Quadros.
Esta providência extrema
- argl'mentam - mante_
l"i� incolume a unidade

NOI'tlEAÇOES
O gvernador �Celso Rs...

mos fez as seguintes
meações:
Coronel MaurIcio Spal

dlng de Souza _ Diretor
da Inspetoria de Trânsito
Capitão Leo Meyer Cou

tinho - Delegada Regional
de Policia.
Hélio da Sllva Hoeschl _

Oficial de Gabinete do ao..,
vernador.

passiveis adesistas.
A proxima reunião do

Dir�torio N!,-cional pes
sedlst� sera realizada

terça_feira vrndoura, oca·
sião em que a nota ela
borada pelo sr. Filinto
Mueller, depois de apre_
dada, serã distribuida à
imprensa.
]Jartidaria, coibindo os

Buscér�.pés
. .

O go�êrno da UDN, no Estado, em matéria de pu_
blicidade, mesmo a necessária, de rigor oficial e não
politico, era exclusivista: tudo para os seus órgãos_

O EiSTADO, para citar durante dez anos recebeu
solidta9l0 para dois ou t[ê� editais, num totul de meia
duzia de mil cruzeiros. Não reclamou e sustentou mes
mo que não tinha o direito de fazê-lo: eles eram os vi
toriosos, nós os derrotados.

Agora, no entauto, já acham eles que não deve ser
assim. E ficaram todo ouriçados e gemebundo>l porque
.!t uma enlissora �o!ll'. Bo[nhausen suspenderam um

programa "do" agricultor!!! Na "erdade o agricultor
entrava nele para doirar a pilula. Para a rádio é que
era mesmo bom o. pro.grama. Mas a Secretaria deu or
dem de suspendê_lo. E daí? A ordem foi dada por quem
podia dli-Ia e acabou_se e. história.

x x x

Rasparam os coCres e ainda querem frequen.tá-los.
e muito caradurismo. Será que ainda querem continuar
exclusivos? Troquem o disco. Carnaval TAl. Continuem
a farra ... mns por conta própria!

Que lal aquele sambinha:

"Agora é cinza.
Tudo acabado
E nada mais ... "

'.. ".

"

'!íi"",,",�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para almoçar e jantar bem. depois de suai_, QUERtNCIA PALACE HOTEL
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A ESTRELI'SSIMA ELI- -x-x- -x-x-
ZABETR GALLOTTl", VAI 5 - Estamos ínrormencs 10 - A Casa. Ba�ar de
ACONTECER EM NOSSO de que o discutido advoga- Modas está com a resoon;
CARNAVAL. ALGUEM VAI do Rodrigo otávio Lobo, sabllldade fantas:'.'. de
SAIR FANTASIADO DE já está �e apartamento Baj'l'"no de um dos "Dez

L':�':::'U:::;idt 'rig, �!���::��:::,co���:� �O���:i,••nte, da Cid.c' rlff4 - fm�resa �e luz e for�a
;::�r�:::ll��?.L�:r:a ,":,-;;aL��j�·�}�alON��: tel�a�.;�·,"Ó t��� �e�u� �e florianénolis S/R_ x _ x _ sa Senhora de Fátima, Ó lua querem te roubar a 11 J.I
2 _ Estã circulando em realiza-se o enlace ma. P'lZ; e Os foliões de meio- PROGRAI\IA DE RACIO Das 19,o0 às -23,00 horas:

nossa cidade o cronista trímoníal da srta. M·arlza Quilo v encher os salões NAMENTO Ruas: av. Mauro Rra'll'.Ds
social de aíumeneu N'.lr. Amorim, com o Tenente do veterano Clube Doze de

z.es FEIRAS Duarte Schutel, Almte. Al:
gel Mello _ Estamo.. in- Ledeny Rosa. A Coluna A-gÔsto. Vai brincar muita L'

Das 8,00 às 12,00 horas: vim, Alves de Brito, Av. Rio
formados também, de que o social deseja aos noivo". e baiana, tirolês e Pirata. l�nha� Estreito II - Das Branco, Bocaluva I e II,
cronista em foco passará o dignas fumílias os meuio- Ricas Ilmtaslas desfilarâo 1 ,00 as_ 18,00 .horas: capeei- Almte. Lamego, Durval Mel_
carnaval em nossa cidade. res votos de felicidade!'. para a Comissão Julgadora, J ras, São Jose, Fa lhoçu e quiades de Souza" Anita GJ.-

-x-x_ o concurso dos mais bem ;santo Amaro - Das 19,00 às rfbaldí I e II, Nereu Ramos.
7 _ Na noite de sábado a organizaria que já vimos, ,23,00 horas: Ruas: Av.

MaU-I
Visconde de Ouro Preto

erma.. sra. Sizete Peder., revivera uma antíge, tradi.. Iro Ram.os: Duarte êchutet, Hermann B!umenau e adia
netras RIamos, jantava no çêc daquele respeitável e

! A1me. Alvim, Alves de Brito cêncías.

restaurante do Querência arlstocrátíco clube, con;
Av. Rio Branco, Bocutuvc I e IPalace acompahodo dos forme está sendo Qnunci:t."

: II, Almte. Lnmegu, Presk CONTINENTE: Linha t;s-
casais: ar. e ara. Nercu do. A decoração do Clubé ! d.ente Coutinho e act.acên-.' trelto II e Coqueiros.

'

4 _ O cronista social da (Maríazlnha) Ramos, sr. e Doze, neste carnaval se.
mas. I 5.&s FEIRAS - rdenucc

�:���l�c��n��j�s ��:zSb��� â.: nma��� ;�rêia. �:1�0 ��1�1;'��i�7i:a�'fu�sr�;f tr��N�I:EC����i�i;has Es-

I ti°6.�: ;;I���a� Idêntico ao

nhoras Mais Elegantes" 8 _ No sábado\ de cer- com c reaponsebütdade o
3.as FEIRAS de 2.8 Ielra.

que são: ara. Pedro Paulo naval Ia cidade ver anotte; PIntor Husaís. <� .Das 8,00 às 12,00 noras: SA'BADOS:
(Ilze) Lisboa, sra. Renato cer com uma merevnnos i f, Linhas E.�treito 1 e oocuet, Das 8,00 às 12,00 horas:
(Ada) Valente, sra. Rubens decoração. Informou a no�-

ros. Idêntico ao de 5.&s feiras.
(Nilda) Almeida, sra. José sa reportagem a Prefeltü- i .Das 14,00 às 18,00 horas' Das 19,00 às 23,00 horas:

E D I T A L Vera) Ouldalll, SIIJ. Jorge ra Municipal. 12 - Com prazer

regiS-!
Lmha Estreito II. Idêntico ao de 5.as feiras.

(Lourdes) Ii1arroso, sra. A- -x-x- t"amos na data de hole, o
! D.!s 19,0? às 23 horas: DOMINGOS:

__ JUIZO DE.omEITO DA l�a que lhe move a 'SACOPEL' cãclo (Lalla) Arruda, sra. 9 - O secretário de Edu- aniversãrIo do Deputado Ruas: Delml�da Silveira, Rui Das 19,00 às 23,00 hotras:

VARA CIVIL DE FLORIA-' FABRICA DE SACOS O. Mario (Yvone) CordeIro, cação e CUltU14 jornalista dr. Rui Hulse, digniEsimo Barbosa. �ao VIcente de Ruas: Durval Melquíades de

NOPOLIS. 'PAPEL LTDA. sra. João (Leda) Costa, sra. Martinho,Callado, sãbado Presidente q2. Assembléia. P�ul�, Fl'el Ctlneca e adja-I SOuza, Nereu Ramos, Anita

U:rr.l.l máquina de COstur� Alaor (Lucia 6chweitzer, foi homênageado na -praia Legislativa - Ao llustre� cencl'.!s. Oaribaldi I e�:r Hermann

EdItal de proça com o pra_ marca "SHIBRAVA", d. sra. CeI. Carlos (Cibila) do Forte com uma movi- aniversariante os nossm;�! Penitenciária e Prainha. Blumenau, Visconde de Oúro

zo de vinte (20) dias I côr preta, com quatro ga., i:",R"U",P:i::P",'======:íi,mr.;e..n",t"",d",_"pS;e'"xa..dS;"==="c,.,umêp",,rlmentos. � �ONTINENTE: Linhas Es- Preto, Esteves Júnior I t II

O Doutor EUGENIO vetas, usada, em bom eS-ll �:::s::z.m.: trelto I, Capoeiras, São Jose. CONTINENTE: Oapbeiras,

��&:o;:�! ���!:' ����a�e��:.sermção e fun-

V E N DE. S E I pa���ç;E�R�asnto Amaro. �:a:�se, Palhoça e Santo

1.a Vrara Civel da Comarca
+ E _para Que chegue ao co..

Das 8,00 às 12,00 horas' OBS.: Apelamos ao.o; .......

de Florianôpol1s, Capital �o nhecimento de todos, man Vende_se uma casa a rua José Boiteux, 13 fundos, Penitenciária e Prainha. nhores Consumidores para

Estado de Santa aCtarlna,1 dou ex.�edlf o pre}lentt medindo 7 m. de frente por 14 m. {le fundos rende alu- ! .Das 14,00 às. 18,00 _honls.: que, na medida do passivei,
na forma da: lei, I edlml, a� será p.fi�o no guel mensal Cr$ 5.000,00 facilita_�e pa�amento. Lmhas· Capoeiras, São Jose. nâo utilizem apJrelhcm--�...

FAZ SABER ao.� qUe o pre- lugar de costume e publt:. Tratar na s.v.P,d. 2° andar Eaifíclo dÃs ,Diretot-iaR P,a.lhoça e. �.nto Au,aro. 'Ucos tais como: chuveiros,
sente edital de pra� com

I
cada ria' forma da lei. DadO {lU pelo fone 3059 com o S1'. Nilton Merer. R�as.: PreSidente Coutinho, enceradeirAs, fenos eletrlcos

o prazo de vinte (:my.�s e passada nesta cidade dê
Fabnca de Pregos, Fábrica etc., no periodo elas 18.00 às

virem, ou dele conheclmen.: FlorianôPolis, Capital dO O'TIMO TERRENO
de Gêlo, Fábrica d� Borda_ 23 horas.

tO tiverem, Que, no dia 281 aos vinte tres do mes dt dos. f
de fevereiro prôximo, àsl janeIro do ano de mil no. Vende-se um terreno com a área de 102.000 m2,-si.

"-----

15 horas, o porteiro dos veccntos e sessenta e UL tuado no lugar Ca.cupé, em Santo Antônio de Lisbôa nês. V E N D E - S E
auditórios dêste Juizo, tRl�1 Eu, (as.�., Maria Juraci d. te municipio. Tratar no Escritório de Advocacia e'pro- Uma ótima resid�ncia,

�!nd� PUebl����n!��!:, d:! ��:�a�. ����:��!�o.J��� �:r:od�a,";d�';í�i�e;:��m11�::���: nO 1 - lQ andar - sa-l �elo telefone 2743.

quem mais der e o malar' Eugênio Trompowsky Tau.
----------=::...::==...:..:_::::_---------

lanço oferecer sobre a aV9-1 lois Filho - Juiz de Direi.. NÃO TEM GINA'SIO I,liaçãode cr$ 6.000,00, do lo da 1.a Varia Cível.

objeto abaixo descrito, I Confere com o original'; Multiplique seus conhecimentos em tempo re::ord, fa·
penhorado a JOAO APO� I ES\!J.do de Santa Catarro, tendo um curso útil, rápido e eficiente.
LONIO ABREU, nos autos! MARIA JURACI DA SILV.I! Os mesmos direitos e as mesmas vantagens dos <1

n. 9-60 de Ação Executlva/ Escrevente Juroamentada anos do Ginásio através o� exames pela Licêllça Gina.
________:.._ eial - Artigo 91.

J!:XITO - GARANTIA - SATISFACÃO
, Informações II lua Nel e'l Ramos - 3I) - (Gl upo

� �OdêlO
D,.s Velho) das 18,30 às 20,30 hom

d'à".�ente !
A DA'

ENLACE I\IATRIMONIAL

ROSA - AMORIM
Acontecimento social de

relevo tem lugar hoje, nlll.:

Igreja de Nossa Senhora de
Fátima, no Sub·Dlstrlto do
Estreito, quando estarão se

consorcIando, os 'Jovens Le

denyr Mendonça da acst,
tenente de Nossa Policia Mi

IItar, com a gentil e pren
dada senhorita Marlza Amo- Após a cerimônia os nu;

rim, ele, filho dileto do nos- bentes eegtnrãc para o as,
ao eminente amigo sr. João tado 0.1::' Guanabara e São
Francisco da Rosa e de sua Paulo, em viagem de núp;
exm.a. esposa d. áurea Mlm- cias.
donça da Rosa, ela tUha do AOS noivos e seus genítc;
prezado 'l.migo e conterrâneo res, as nossas felicitações.
sr. Egidio Amorim, e de sua

exma. esposa d. Alaide aer; ANIVERSARIOS

da e Amorim, todos perten- FAZEM ANOS HOJE: ,centes a tradlcinals familias - srta. Niuza Spindole
ncrtancpoittanaa. - sr. Dalmiro Caldeira de
O ato religioso aue terão Andrade

efeito cIvll, será realizado as - sr. wtusam J_ Ketlow
10 horas e terá. como padrl- - sr. Eponino Macuco

nhos, por parte do noivo' - ar. Otavio Nazãrio
Sr. João FrancIsco da Ro- - sr, Hamilton Cardoso

�J. e era. Aurea Mendonça - srta. Francisca da Lua
da Rosa; Aldo Kumm e Nê!_ Paiva
de M. ao!: S. Campos;

capttaOI-
srta. t-;ladira da Rocha

Carlos Hugo de Souza e On- Paiva
dlna Souza; Deputado Fede- - srta. Rosa M. Lehmkhl
ru! Dr. Osmar Cunha; Coro- - era. AdéUa M. La Porta

nel Antonio de Lara RIbAs e - sra. Flávia Pereira
Sra. Carmela de Lara RIbas. - sr. Os...Mdo D. da Silv<l

Da nohfa:
Egfdlo Amorim e ara. "

la1de S. Amorim; Wilson
José Muller; MelchIades M,
Elias e ara. Maria das Dorea
Elias; Darcy Antunes doa
Cruz e ara. Ruth Kimell da
Cruz; Sér.glo Vieira e srte.
Ada aMrla Vieira,

OSVALDO :MELO
. PONTE llERCILIO LUZ - Continua a meter medo
aos que sãe. obrigados a transitarem pela :Ponte Her_
eilio Luz sejam pedestres Oll pior, os que viajAm de

ônibus ou em quaisquer outros veiculas, o estado em

que se encontra a parte Jivre daquele único meio de

passagem entre a ilha e o continente.

Entregue por um contrato a uma grande empreza,
inc{lntestavelmente uma das melhores do país para pro.
.cedei' a refórma e consêrtos necel'sátios é de se su

por, que a <:onservação da parte (:ntregu� ao tràn-sito,
tambem e logicamente lhe esteja aféta.

O caso é que como todos estão vendo, aquela parte
não está reeebendo as atenções e providências urgen·
tes que !;e tornam indispensaveis.

Ha lugares onde a gente vê o mar através de ta.

boas meio soltas e que chegam a fazer an·epios.
Bom é que esse grande perigo seja evitado ante!

que se venha a registrar sérios e talvês fatais acidentes.
Se intenso é o movimento durante o dia e todA a

noite por ali, agora .com o carnaval.� de se pre\'er que
e�se movimento tenha de crescer,

E�tí� assim com a palavra a firma contratante, em

bora !tão conheçAmos como foi feito o referido con.

tráto,
Julgo que será ingenuidade supor Que esse traba·

lho deva ser procedido por poderes do Estado ou MUa
nicipio, quando por direito, á firma que opera na re·

construção da ponte, cabe esse dever.
Dirigidas a esta coluna têm sido enviadas cartu,

teleíonêmas e mesmo pedidos ã viva voz, por inumeraa
pessoas qlle são obrigadas a usarem aquele único meio
de locomoção entre a Capital e o interior.

Aqui fica, pois, nossa colaboração sincera, aguar.
dando que essas solicitações sejam devidllmente
id�� e, ntendloM por quem de direit(l.

v confecimenlos r Sociais

C ��Ú(��

-x_x_

3 - A convite do Clube

SoroptlmIsta, .. simpática
cantora Dllú Mello, deu

"show'', para os doentes
cio HospItal Nereu Rumos

DIA 11 - Sábado - Baile com ini_
cio às 22,00 Horas - Abertura.

DIA 12 - 'Domingo - Baile das
Mascaras e desfi1� de fantasias _ inicio
àll 22,00 horas.

mA 13 - Segunda Feira - Gigan
tes.:o Baile, com início às 22,00 horas.

DIA 14 - Terça Feira - Vesperal
com início às 15,00 horas.

A venda de meSas terá inicio dia 4
I

Ms 15 horas,
• ,

OBSERVAÇõES: Será rigorosamente
exigida n carteira social e o talão do
mês.

6
CLUBE RECREATIVO

DE .JANEI RO
ESTREITO

PROGRAMA PARA O l\I1lS DE
FEVEREIRO

FESTAS CARNAVALESCAS

Congregação da Escola Técnica de
Comércio Pio XII

Convocacão Extraordinária
,

Pela presente ficam convocados todos os membros
éa Congrega{,".ão da Escola Técnica de Comércio Pio XII,
para uma reunião Extraordinária, e se realizar no dia 8
(oito) de f�vereiro do corrente ano, às 10 (dez) horas,
mi Rua Fehpe ISchmidt. Edificio Zazia, 2° andar, nesta
Capital, com a seguinte ordem do dia:

1 - Exoner-ação de membros d11 Couereracno:
2 - Eleição dos membros d11 nova Diretoria j
:-: - Reforma Estututúr-iu :

4 - Assuntos gerais.
Florianópolis, 6 de fevereiro de 1961

Léo Atbeno Ramos Cru?
Di rotor-Presidente

ponto bem ('cntra], Tratar

Confôrto e beleza de Cadillac para qualquer carro
Nova Forração/E.tofamento

Moi. econômica. Moi. confortável. Moi. durável

Espessuras recomendadas para
forrações Ulisas!1 ou em I/gomos":
loterais e tetot 3 a 5 mm

Base do topête e do cap6 - 7 o 10 mm
Assentos e encostos - lO, 15 e 20 rn",

Preços, por metro, a partir de Cr$ 147,00.
344,00 e 489,00, de acardo com as espessuras
desejados.

-

,

é uma 10"0'''0 INIGUALÁVEL. Tipos BELíSSIMOS
• Colocaçõo fócil -

serviço r6pidO
• Nõo deixa rugat

na forraçõo
• Possibilita uma

infjnidade de novos

tipos e desenhos

CASA DOS PLASTICOS DE FLORIANóPOLIS - RUA TENENTE SILVERA 2.
TEt, _!49G.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o UTADO" o MAl8 dTlOO DUJUO Da 8, O.&.T"".

CLUBE DOZE DE AGÔSTO

COMUNICAÇÃO
Programas dos Festejos

'J

DENTISTA
Consultório em Blumenau, clientela formada e

definida, Renda Escelente. Vende-se por motivos su

periores que será esplicado ao inh:ressado,
Informações nesta Redação urgente,

ESCOLA SANTA CATARINA
Curso Primário (para menores) dirigido pelas
Irmãs Franciscanas, l'ua Vilor Konder, 4.
E:>.lão abertas as matrkulas.
Horário: das 9 às 11 h�. e 15 às 17 hs.

m l�����PA: ������:S!RATAR AIRUA SALDANHA MARI�'HO ESQUINA COM

ARAU-1JO FIGUEIREDO DAS 17 A.S 18,30 HORAS.

'lrsr 'R.l_JIJW •

o.ltaqtellttoo :'8n'H 's1Jla.IqwR'1 a slqalopol0_W
wá 1UnlU!d ap o!itA.Ias o .l\f1n;)9x1) '8 lr.j.dlJ l}lsa
enb 'eStAR 'S'V.t:!l'lOI;)nI sva VHNIVlI V •

SnSI1010OJ,OW

•

,--

I
I

Florianópolis, Terça-feira, 7 de Fevereiro de 1::':_ _

-----

[i'vl
QUALQUER
VIAGt_M

/

I,t>,mEA

PARA
QUALQUt:R
LUGAR I

�
CRUZEIRO

'Pt PRAZ�
TAEi

l:AUZEIAD
....__....... da SUL t-=�="n----I

APLAUDIDISSIMA A RAI
NHA DO ATLANTICO CA
TARINENSE SRTA, CAR
MEM MAGRO NO TEATRO
ALVARO DE CARVALHO.

o simpático Clube "15 de
1

Janeiro" de SJ'nto Amaro, t

fez um grande sucesso com
a festa de sábado que pas
sou. O Colunlstn e senhora, I
accmnennado da Rain'l<l·
do Atlântico Catarinense
srta. Carmem Dal Magro:
foram carinho�h.mente re

cepcionados por um grupo
de moças e jovens daquela
sociedade e pelo dinâmico
Presidente jornalisU4- Alitlo
Bossle. Na oportunidade
fomos homenageados com

Champagne vela Diretoria
do Clube. A Orquestra do
Clube ]2 de Agosto, labri
Ihantou a grande ,noite e

artistas da Radio Diário da
Manhã: Edy Santlana, Al

fredo Sardá e outros de_
ram um "show", conforme
estava programado. Volta_
rei a coment<.lJ".

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, to

mou RS seguintes resoluções, que vigorarão para os fes

tejos carnavalescos:
Sábado 11 - Baile de abertura
Domingo 12 - Baile juvenil - na eêde social

Baile de adultos - na séde batneár-in

Segunda ]3 - Baile infantil - na séde social
Baile de adultos - na séde social

Terça 14 - Baile de adultos - na séde social
Os oaües começarão:

Para adultos das 22,00 horas
Para juvenil das 20,00 horas às 24,00 horas
Para infantil das 15,00 horas às 19,00 horas

PREÇOS DAS :MESAS:
Na séde balneária - umn noite CR$ aoo,oo
Na séde social - três noites - CR$ 1.000,00
Parn o baile juvenil - reserva - CR$ 100,00

000: - Cada sócio só poderá adquirir uma mesa

Rolha - 400,00 - por noite.
CONVITE:

Cacal Cr$ 2.500,00 - para todas as noites.

Casal Cr$ 1.500,00 - por uma noite.
Individual Cr$ 2.000,00 - para todas as noites.

Individual Cr$ 900,00 - paru uma noite.

Estudantes devidamente credenciados Cr$ 1.800,00
para todas as noites.

.

Estudantes devidamente credenciedoe Cr$ 700,00

para;I��s:eOi��. mesa não dará direit,? à entrad�, sendo

necessãrtce a carteira e o talão do mes (ou anuidade de

1961) ou o convite acompanhado de documento compro

vador da identidade.
RESERVA:

1.0) _ As senhas serão distribuidas às 15,00 hora�
(a horas da tarde) do dia 4 de fevereiro e 3 venda sera

Iniciada às 17,00 horas (5 horas da tarde).
. . _

2.0) _ O pngamento será feito no ato da uquisrçno.

a.o) - Os convites obedecerão às exigências este

tutát'Ias e só serão fornecidos das 14,00 às 17,00 horas

do dia da festa.
4.0) - No ato da requisição do convite o sócio sou-

cítante deverá:
A) - Apresentar a Carteira Social e o talão do mês.

B) - Fazendo-se acompanhar do convidado '.
5.0) _ Os convidados f1Ó poderão ser for-necidos pe-

Ia Secretaria.
,

6.°) - O convite não dará direito a mêea qUE' sera

paga7�t�.�leÂ compra da mesa terá que ser feita pele
próprio sócio ou seu dependente, podendo no entan,to a

8.0) _ Só será permitido quatro cadetrns por mesa.

senha ser entregue a qualquer pessêa, uma vez cr-eden

ciado PE'lo associado.
DETERMINAÇOllS,

1.0) - E' rigorosamente vedada a entrada, de meno-1
res nos bailes noturnos. (de 14 a 18 anos -·50 a.compa-I
nhad2�0�e�e�� ��;�'jll\'enil _ Idade _ de 14. � 18 anos. 1 HOJl!: ENLACE MATRI..

3.0) - No baile infantil não será permitido o uso

I
MONIAL DO TENENTE LE-

do lança perfume.
A'

DENY ROSA COM A SRTA.
4.) - A carteira socin l e o talão do mes (ou. a�uI- MARIZA AMORIM, às dez

dnde de 1961) 01\ C> r ouvite serão rigorosamente exigidos horas na Igreja Matriz de
à entrada. .

f Nosa Senhora de Fátima.
5.0) - Ofl portadores de convites lerão que npresen- Os noivos viajarão por via

tal' documentos da identidade.
I •

••
aérea para o Rio de J<anei_

6.0) - O baile do Departamento Balneano (Praia) roí onde passarão a "Lua
rcger;í pelas mesmas Instruções. de Mel". A "Prcduçõea

7.°) - Os cartões de frequência não terão valor Carreirâc' estará presente
para o Carnaval. uara uma ntmasem.

ONI��:a: o Baile nu séde Balneárín está garantida a vol O Teatro Al�ro d� Ca-
ta em ônibus especiais. valho lotou COm o desfile

Será rigoraaamente proi�ido o uso de lança perfu-l o. Vulcan, patrocínado
me como entorpecente rcherêta). pela Casa dos Plásticos, na,Aconselha pela pr-ática a Diretoria esclarece os

Pessoa do Gerente sr. Nery

Iseguintes pontos relativos ao Carnaval.
.

I
Bitencourt e com a cotabo;

1.0) - Não serão atendidos, no decurso dos hailes
ração do "RADAR". Ama ..

casos de esquecimento de carteira social (ou da men- .

nnê, o Colunista publicará

flfllid;��)_:_ Não serão atendidos no decurso dos bailes J
com detalhes êste desfile.

pedidos ou aquisição de couvltes-tngressos.
3.0) - Não serão atendidos pedidos de ingresaos a

fotógrafos.
Florianópolis, 16 de janeiro de 1961

HIRAN DO LIVRAMENTO
SECRETÁRIO GERAL

V 1ST O
Dr. Eugênio TrompowSlcy 'I'auloia Filho

Presidente

O cronista. Nargel Melo,
aconteceu na "Solrée" do
Clube 15 de Janeiro de
Santo Amaro.

Com um grande numero
de senhoras presente, -abriu
ontem pela manhã, . SAU

NA, que está funcionando

pronta para atender clien ...

teso Ontem mesmo, sras.

do "society" !na.U8ttl"Urnm
os sens banhos ..

da Vulcan, no Teatro M'
varo de Carvalho, com os

tncutores, Osvaldo Rublm e

Harold" Lopes. Bom tltrnba
lho ..

Aniversariou domlngq p.
passado, o ar. Danúblo

�Zl.��.����t�o ;�!��;ta
do Clube da Colina. Os
meus parabéns pelo acon ..

tecjmentc ..

O Colunista foi apresen.,
tado ii. quatro turistas:
srtas. Izolda Roth, Maria
'Ev'angelina Lenz, 5rs. João
Carlos Carvalho Monteiro e

Paraguaasú Cordova. D0-
mingo, acompanhei os mes

mos pela Ilha mostrando
Os reais belos recantos da
nossa ilha. Todas ficaram

eneanjadns com as persa,
gens das nossas praias,
principalmente a da r.e,

gõa. Flnall<J..Imos o pasSeio
na Praia de Sambaqui, com
uma boa churraacda, pre;
p,�.lda por um bar que tem

servido multas visitantes
naquele saudávtl e bonito
recanto prateno.

A Cic.'.:o.de, recepclonou o

REI MOMO, domingo, às 21
horas no Miramar.

A Rainha do Atlãntico

Catarlnense, srta. Carmem
Dal Magro, esteve hoape
da<J.l com sua família no

Lux Hotel.

No sábado p.p. pela ma ..

nnê, as comtssõss iUlgadO-1ras para Os Concursos das
Escolas de SamLl.�' e aocte,
dades Carnavalescas, eeu ..

varam reunidas para com ..

binar 'as condições do mee
mo na Prefeitura Munici_
pal. O Colunista à convn'e
do Prefeito Osvaldo Macha

do, fará parte da ccmissâc
pall... julgar Os Carros das
Sociedades Carnavalescas.

O Major oononvotbecs,
da sociedade de Curitiba;
Sr. e Sra. Dr. W.dter (GI

sela) wanderley; Sra. M.
J. J. (Ivete) Barreto e o

COlunista, marcaram um

bate-rhpo no Querêncta
Palace Hotel, domingo p.p.

As mesas para o baile de

carnaval do Lira T. C., es·

tão à venda rY,1I Relojoaria
Muller.

A Coluna registro a data
natalícia do Tenente Bel

for Araujo, no sábado que

passou. Os meus cum':'_

prtmentos pela data que

transcorreu ..

HOJE COl'otEMORA-SE
O· "DIA DOS GRAFICOS".

.rane Modas, Casa dos
.Plástlcos e Farmácia cetc

l"inense, homenageal'am a

Rainha do Atlãntico Cata_

rinense srta Carmem Dal

Magro �o Teatro Alvaro de
Carvalho.

o conhecido pintol' "fIns·
sls", está decorando o Clu·

be 12 de Agosto. No Lira

Tênis' Clube, está_. o sr. AI'Y
Neves.

V-irá de Criciuma uma

moçà fantasiada de Plerrot
'

para particip.�r do Con·

curso da Rainha do Car

naval no Lira T. C.

Um bloco de baianinhas
vai acontecer no Carnaval

que se aproxima. O "Ra_ .-------�
ti,," já anotou o, no. 1 GOSTA DE CAFÉI
m"

ENTÃO PECA CAFÉ ZITO
A Ei)"dio Anita G.arlb"nUU, ! '- _

fez a cobertura do desfile!

. ....

Colégio e Escola Normal
"Coração de Jesus"
EDITAL PARA o AXO DE 10Gl

EXAMES DE SEGUNDA �POCA
Inscrição: dia 30 de janeh-o, às 9,00 hOl'SS
Exames: dia 2 de fevereiro, às 8,00 horas
Resultados; dia 10 de fevereiro, às 9,00 horas
EXAMES DE ADMISSAO AO GINASIO PARA 20 vagas
Inscrição: dia. 28 de janeiro, às 9,00 horas
Documentos: Atestados de saúde e vacina, do Departa ,

; menta de Saúde; certidão de idade e certidão de

i�
conclusão de Curso. Todos os documentos isentos

_.
de sêto, mas com firma reconhecida.

Exames: }.O a 7 de fevereiro
Resultados: dia 10-2 às 8,00 horas

Rematricula das Alunas
Dia: 13-2 às 8,00 horas - Jardim da Infância, nas salas

do Jardim
Dia: 13-2 às 8-,00 horas - Curao Secundário. nas salas

� do Colégio
" Dia: 13-2 às 8,00 horas - Curso Primário, nas salas

t,';
do Primário.

rt INDICAÇAO DO MATERIAL ESCOLAR

j g:; :�::::ii A; :;�é:�:ise:��i:t;!::�?o e Pré-Ginasial� Dia 23.2.61: I e II séries do Ginásio
� Dia 24.2.61: III e IV séries do Ginásio

I�!
Dia 25.2.61: Curso Científico, Clássico e Normal

INICIO DO ANO LETIVO
Dia }.O de março de 1961
No dia 1.0 de março, as alunas apresentem-se de

uniforme de gala completo; blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato preto fechado. E queiram trazer
duas fotografias 3x4, de uniforme. As novatas 4 foto

grafias, autografadas no reverso.

Grandes resultados na renure de

bolos. biscoitos e pizzas, exigem
o pequeno segredo do êxito: Fer
mente em PÓ Royal. Tornando a

massa mais ieve e macia, o Fer
mente em PÓ Royal proporciona
um crescimento uniforme (! per
feito e valoriza o sabor nalural
dos demais ingredientes. Preferi
do em todo o mundo, o Fermeoto

em PÓ Royal é multo melhor. é

mais econômico e é de eonnenca CRESCIMtNTO UNI.
FO�ME, A aç�o 1.,· .. _

tI"nle tle Roy�l pro_
porclon� um (resci_
menLo> I><'rtcito. A

mal"" Ilcndcllelosa.

CRESCIMENTO DESI_

GUAL, vrn 1(,"O\(n·
to Inlcrlor provoca
um er...elmentOd(_
slgualeprejud.lcao.
dClNllllngrcdlentes.
A,n)5$m rlem pesada
."..,n'i!ôsIO.

�.
- porque nunca falha!

FERMENTO EM PÓ

Royal
GRÁTfS! P"ra receber <) "Carlllha ROyal".
com dea.nn� de rec�II"" lIullrad.s de bolo.

o prato••algados,E,creva h P. MariO SUvelr.
_ pePI;' RS _ � C�j�a PO.'lnlll7i-Rlo de Janeiro.

Mal. um produwdequdll<lMs<l1l
STAND.1RD BRANDS 01" DR.\:aL. : .• C.

CASA LAUDARES. LIMITADA
MOVEIS EM GERAL

Rua Deodoro, 16 - Caixa Postal 109
telefone 8820

Jeep
Procuro Jeep usado em troca. por Oldomosbile Com,

pe ccnverslvel, todo reformado, ou compro Jeep usado
a prazo. Tratar só hoje domingo à rua Palhocinha 13
Coqueiros. '

( A N ( E R DA P É L E
(Diagnóstico e tratamento)

DOENÇAS DA PÊLE - SfFlLlS DEPILA_
ÇOES - PLÁSTICA ABR ASIVA

DR, JOSE SCHWEIDZON
-MgDICO
JI_ssiatente da Clínica

D�marlolôgit:a e Sifiliográficn da Faculdade de Medi
cina do Parana

CO�SULTORIO: Rua Traj:lIlO. 29 - 10 ando
JÁ ESTÁ ATENDENDO DUURANTE O M€S DE
JANEIRO.

ALUGA-SE
LOJA DEODORO,24. TRATAR NA CASA

VEN1iJZA.

;��l
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ASSINATURA ANUAL - CR� 1_000,00
A direc..,o não se respcusabílíza pelo

Cfl!,(eIU)3 emitidos 0(\8 artiaos usinadOl,

.PINTURAS? Simpl... jubileu e Esmaltada,
só na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro MAfra, 154 .

e
'

REPORTER FOTOGRÁFICO
AMILTO M

Reportagens: Reuniões Sociais - Casamento!
- Polítícas - Coquiteis - Esportivas
Atende a qualquer hora do dia e da noite

serviço rápido e perfeito.
Jornal "O ESTADO" Conselheiro Mafra
160 - fone 30-22.

o:- A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e

a.cessÓrios para as principais marcas de bici_
cletas, e tem tamb6m a sua disposição AR *

GRATIS. Rlm: Ç'onAe.lheiro Mafra, 154.

.,.��,)"r.;-.,,:-

A L U G A-SE
UAlA CASA NA RUA SÁQ VICENTKDE PAULA

(ALUGUEL 2.500.00).
TRATAR à Rua ISilva Jardim, 89 ou pelo

telefone 2m3.

LUSIRA-SE - LAQUEIA-SE - e
ENGRADA-SE MOVEIS'

Sen'iço rapido e perfeito, tratar com Rodrigues
F'reita!l ii. rua Conselheiro Mafra, 164 fundos

L O T E S
0GIIl lr&Il4e f&ell1d&de de pl8tJD.en&o. -.eQ4e�ae lo..

a longo prazo Bem Juros, !Itos to rua Lauro LLnharea, pr�
x1mo a Penllenc)arla Podendo o comprador ooDJtrulr"M

easav:��t��I�:� MontepIo ,() andar _ Bala !06
Fone 239f e 2867.

·0 88TA.OO" O ,MAIS ANTIGO UlA,RIO 1)1 SANTA CATARINt

TELEI·'ONES DE }';i\1EHGf.:NCIA

�'3:r",�imS ......

(0Nf!((IOU·IfOlllllXll":1JO
.",.

DR. WALMOft ZOAfau
GARCIA

9Ip!0""'GO ,,,]. 'aaulO ..h .NlHOlo..
•• ] a•.. ..:I]elfl. di UQlu,r-.ldao.
,

40llrMU

II Bicicletus BEKSTAR, fi. ultima pulavra em ut. I'
\1 ci'c1etas,' encontram-se a venda na RAINH.-\ J
II DAS BICICLETAS, em todos 03 tamanhos e pelo I
II menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra 11
II 154. I

ATENÇÃO
Por motivo de mudança - Vende-se uma loja
em Florianópolis, na rua Jcrônlmo Coelho n. 1 B
Tu-atar na mesma.

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

Aeroporto Hercilio Luz
Casa de Saúde S, Sebastião .

COAP
COI'PO de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Milita]'
Hospital Sagrada Famllia
Juizado de Menor-es
Polleia
Polícia (Estreito)
SAMDú
Serviço Funerário
Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico

Serviço de Luz e FÔI'ça

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

09
2404

flõÜiêiiiiir-PrôHssiõõàii
._-�----�-----------------�

I
Ui< HKNIU(jlJ& "Klsm Olhos �Ouyidos - Nariz e Garganta

j!o,,;::,,: �:;��:�; ::.,',::"0_ DR. GUERREIRO, DA FONSECA
TRATAMENTO das SINUSiTES sem operação por

ULTRASO:\ e IO!\ISAÇÃO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.

K I () A'r O R. �

I'�:':o.d. ::�::���O·O=� ����ig �eQ8�p\�D�1�'E�6�I�ú�i�oA��A�a��arr ����
O�"'Jdo Mello - )Flhlo Alberto de Amorim - And'f

(S.rvICO de. prol. Iarl..llo d. AD� IlAÇAO de AMiGDALAS _ IJESVIOS de SEPTO e
Nllo Tad�M'() - l edro Paulo Maebano - ZUf')' Maebl. .,..), COflm.!.... · p.ta 1I:I ..a1Il fiO SINUSITES pelos mais modernos pI'O("(�SS(lS. Oucra em
do - Paulo da Costa ,Ramos - Carlos A. Silveira �nm BOfPltal d. Caridade. 'A \ard. d ... todos os HOSPI1'ADS de Florianópolis.

C'OI .. A HORA nORaS Ui,IO bllrM."" I.1IIDI. fiO ooUlll- CONSULTóRIO _ RUA JOÃ() PINTO :l5 (em
Prof. HI'oHI'Irn3 Filho - Dr. Oewalec R()drirue!\ Cabn. \'\rJIl, i Ru. NUD" ••ChIOIl. 17,

(rente a Radio Anita Gnribaldi).
- Dr. AiC'\des Abreu - Prot. Carlos da,Costa Bereira ����IR!ld,:���e�"I.:::: RESIDi!:!\'CIA _ RUA FEUl'E SCHi\lJOT !ln
?rot. Ot hon d'Eça - Majur lldefonso JuveIl&] - Pu' di.. , Glml D'.,••.0 UI. _�. FONE - 3560.
Maçoelito tle Qnpelllu. - Dr. Mlaon Leite da Costà -

1110.
Dr. Ruben Costa - Prot. A. SeUl1.! Netto - Watt. t ------__

Lan,e - Dr. Aryr Pinto da Luz - AC"1 Cabral Télve
Dorlllkln Sfltlrel! - Dr Fontoura ReJ - Ilmar Cnvalh
- Rui Lobo - Roeendo V. Lima - Meury Borges �

Lázaro Bartolomeu.
FOTQGRAFU - Al\IJLTON VIEIRA

!
& o•••••e ...

I HUDIO JURíDICO i
i• Mauricio dos ReI;, - advogado I

Norberto Brand - advogado

I;
Advocacia em geral no K,tado de

Santa Catarina

Correspondentes:
INGLATERRA SRA,StLlA

: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANElRO

! ARGENTINA
Ed SUL AMJtRic�O5!���;.

: eonee: 2198 e 2681
.._..__..--_.._....�........

i
Z:I.lflar.D.O pC, CODCIlTIIIlIÜ .... r_
'I.I.dl4•• -.ooI. (8."110 40 pror.
Oct'l'lll R«ullfll_ [.1.1111). I e
IIn.tflo do �nlo>o di CIrUI1f\I 00
lit:l.pltll I A.P.'.T.C. de 110 dt
flUl.lro IUalell GO BIlÇ,IIooU 4.
Carlllad•• eh ."'.rD.l4ac11 Dr
;artOll Corr'l.
DOENÇAS DI SI.NBOUa_
PARTOS - OPIUQOaB _

:>ARTO SI. DOI Mio "lOtO
PI1oo.PlOIUaueo

'::0Illu1t6tI0: RIU 11110 P1a1lO a. 11.
01"18.00 l.I18,Oabontl .....
- boru marel4l1.

•

TeldoIa.
'016 - a..!qllot.: •• 1 {Ioe1l:llR'al
BIUIII:IIOIIIln •. 111.

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

rif:a.!lu'''l{is\a,,: uns: A. J. NóBREGA DE OLI\·EI.H:\
EWALDO J. R. SCHAEFER

":nmell do [",Iômago _ veeícuta Bl1l:ir - Rlnll -

10ta:l _ Osso� - tntesuue. ele. ;
fIl�lI'TOsa.lpingograna - Radiografia ObstHrlr. 1.,.,================

iGr:.lvidéz) - Rudíolcgla Pedlátrlca.

jl__II!SPOE DE APARELHAGEM MODE.RNA MARCA

SfEl\tENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO 1
!:NDERl!:ÇO: Rua Irmã Benwarda e/n õutbua to por- I

� I

DRA, EVA t�.'IUSZH;�·I·�SON BICHLER I
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS4 MADEIRAS PARA ><"

CONSTRUCAo
IRMAos BITENCOURT

I("'"� .... oA.6 '0'" UDI

....

A .. 't00 OIP6\,10 O .......... "'t

Dr, Helio FreUls
DOENÇAS DE BENHORAIi
PARTOS - CIBUBQU .,

\CLtNICA QUAL
ccneultõrío: Rua CeI. se-

4ro Demoro 1.827 - &strel·
to. das 111 à. .'1 19 boru (al la
do do. "-"máels do Cento-
Res.: ... ilnto! BaraJva, ·170

- Ilatrelto - Fonel 1322 e

IH'I,

DR. LAURO llAORA.
CLlNlC.t. ••u..t.

l.p.cl.tuU em _OÜI"IIII Ae ...
,IlOI.... 1.. IUlo ..nu Curo to.

lIe..l'"uI1ll'C9õ" �d... o.r.
lle .. , 110 ."lrtJbO ,.Ol\o_urln,-w
m &mil'" o. "':Iot. DOtIl.'''' do

'l)lU"êlbo Ola.. lIYo" de ''' ••m.

ltnOl(l. Horllrto IO� .. 11 •

1% .16110...... Coul1ll,)rto
tUI l'tr ..ct.ntll II - 1 o uw
- Fllfl. J2 ..e. R"ld'D�' a ••

..acUdi COIUUI.II0, II t Clr ...�.ro ..

I:..an.b. _ '0.' ....

Dr. Hélio 'eixolg
ADVOOADO

&lct1torlo _ Ro. 'eUpe
BcbmJdt nO 37 _ 2<1 Andar _

Sala ....

Rea1dênc1. - AJamecs.
Adolfo Konder nO J�
Calaa POltal '0'
Telefone - 2422

DEPARTAMEHTO DE SAÚDE 'AODE
PLANTÕES -DE FÃRMACIA
MÊS DE JAREIRO DE 1961

4 - Rã:' .. ·.o llllfl�,
rI - L�·m"i�.

�1 - >:l9.'Ja'h 1',1' I ..

12 - D'::,l,:I:·�'
·1- a. fr.\' I I" it"al)
:.... - � '".1, 1.:11".
.'!)-D··:,l'l'l.:'";

Farmácia- Vitória
Farm€t.cla Vitória
Farmáclla. Sto. Antõnlo
Farmãcila Bto, Antônio
Farmácia Catarlnense
FarmácJa Noturno.

Prat1a 15 de Novembro
Praga. 15 de Novembro
Rua FelIpe Schmidt
flua Felipe Sehmidt
Rua TInjano
Rua. Trajano

ESTREITO

o plantão' 'UJlllrnu serã efetuado pejas farmácias Sto. Antônio Noturna e ,Vitiria
O plan:1o diúrno ('ompreendido entre 12 e 12,30 hs, será efetusdo �ela fArmácia Vitóri�.

fi - n ,-.�:

)2 - D'lrn.n�)
:'; - 3" .�.rr. (
.• �. - t.l:J��ini")
26 -l),U','.111"

Farmácia Catarlnense
Farmaela do Ca11to

• "naval) FarmácIa Indla·na
i'- I'mát· i ...... ·�"�.{'n"

Farmã.cla do C�to

Ru� Pedro Demoro
Rua Pedró Demoro

.

Rua 24 de Mato
i!ua Pedl",' D�'a �

•.

Rua Pedro Demoro

.�:, .0. plllntAu UI,HIII,,) serà efetuado pelas fRrmádas �o uanl�" Jndian:t P. Cllt.U"i
��.�..j;" prel'el�l" il.l>�11> Illo,po.rlerâ !t:'r allerada $em pré\'18 ... tflftz.açAc '.1êBt� f,epilr

EapeelaUlb em moléstia. de ani!]II • recte

l''"alamf!uto de hemorroidas, flttul... lU.

Clrur.la U1&!
CONSULTORIO: _ P,ua CeI. Pedro DeOlMO. l��)

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MtTOOO PROPRlO

I'"IX .... ÇAO GARANTIDA

• DR. MOORRIS SCHWEIDSON
ClRURG1AU UENTIST .....

UIP1.OMAf'O PELA UNTVF.R!'HDADF no 1· .... nA ... '"

tlAIOS X - PONTES _ pivôs
TRATAMENTOS DE CANAL

HORAH.lO _ das 8 às 12 e das 18 IH 20 hom.'

HORA� MARCADAS _ das 14 às 18 horv.
RUA TRAJANO, 29 _ 1.0 andar

ClINICA SANTA CATARINA
Clinica Gera!

Doenças Nervosas e Mentais -

i
....ngustla - Complexo� - AlaClUI'� _. MaDla.� -

prOIl�������nt:f;��:a E�e����;�qUI' com aneslesla _

f
lnsullnaterapln - Cardlozoloraplll - Sonol('rapln �

Psicoterapia.
Dlrrção dOIl Pslqulàtras -

DR. PERCY JOAO DE SORB ...

C �:: :��� ���*��SD�!���DI�
ti C(J:-.'SULTAS�:t.Jas 15 as 18 hora�

Endereço: Avenlda Mauro Ramos. 288
: I.Praça Etelv1na Luz)
•

..0 _••••••• ::.••'' ••00li0 • .,••�

Escritório de Advocacia
RUI:! Felipe Schmldt, 14 -- 2.0 andar _ P'lorlanóp(.I1J
Dr. AE"aclo OarlbaldJ S. Thiago
O�. Evllluilo Nery Caon
Dr. José de Miranda Ramo.

�uestões Trabalhist8.'l - CausB..!l cI1el." comerciais, crlmi
:1als e tlscals - Adm1n1stração de bens - LocaçAo e ven·

la de Imóveis - Naturallzação - Inveoté.rlOB - Cobra0'
;u - Contab1!1dade: escritas. balançol. anál1se, � �erlc1aa

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGI,\O . OEN1'ISTA

- CHnka -: Prótese - Cirurgia BucU
R:lio X - Infra Vermelho

l'n:i1:1ro de cal'idades pela alta velocidade
1l0RnEN AIROTQR S. g, WHITE

Con;;ultório e Hesldência:
I,"a .r,'rõnimo.Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2226

E..,cluRil aatente com horB� marcadas

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. EdwauL.Gr.een .

à rua Tenente Silveira, 42
.. .

4:

C E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED Z;Af:HA, 2" ANDAR TELEFONE, 2248

l'tIE.:S DE JANEIRO
DIA 21 - Grito de Carnaval
DIA 28 - Disco Dance

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA
O CARNAVAL DE 1.961

PROGRAMA
Dia 11 - Sábado - BlIile de Abertura, às 22 horas.
Dia 12 - Domingo - Baile Infanto-Juvenil, das

15 às 20 horas
Dia 13 - 2." ieira - Tradicional Baile às 22 horas
Dia 14 3.a feira - Baile do encerramento, fi", 23 hs_

nEGULAl\1ENTO
1 - [{eSl'rva de Mesas
As >-lenhas serão distribuidas dia 2 de fevereiro,

(jllinta-feirn, às 19 hor8s, n:l séde social e a rcserl'a se�

ni feita, em seguida, no mesmo local.
É obrigatória a apt'esentaçuo du CarLeil"n Social e

talão do mês de fe\'ereil'o lonente, para o (lue o Sr,
CobradOr estnrá pl'esentc, a fim dr efetuflI" o competen
te contl'ôle.

lMPOR'l'AN'l'F,; Cada senha durá direito Hcmente a

seserva dê 1 (UMA) MElSA.
2 - Preços das Mesas pllrll ASRociados
Para 3 noites Cr$ 1.000,00
Para o Baile Infanto - Juvenil. CI'$ 100,00
Preços àas mesas para convidados
Pessoas de outras cidades
Para 3 noites
3 - Convites -

Para as pessoas em trünsito, I>oderã a DIRETORIA
ii seu critérin, c sob a I"esponsabilidl!de de um sôdo, que
ficará sujeito as pennlidndes estntutárias e que deverá
I'ir em companhia do convidado, cxpedir convite, medi
nntt.> o pagamento das seguintes taxaS! de frequência:

CASAL. Cr$ 2.500,00, para as 3 noites;
CASAL .. Cr$ 1.500,00, para uma (1) noite, e

INDIVIDUAL Cr$ 2.000,00, para as 3 noites,

DETERMINAÇÃO ESPECIAIS
i!: rigorosamente proibida a entrada de menores no!!.

Bailes noturnos.
Solicitamos I'IOS 81'S. pltis, não Be fazerem aeompa

nh:lr de filhos ou dependelltQ$ menores de 15 anOR, scn

do que, n não observância de�ta detel'minação. implica_
l'Ú 118S penas previstas por lei.

Os filhos ou dependentes maiores de 15 e até 1&
flno-". só terão ingresso nas dependéneias do Clube.
quando :l.Companhados dos responsáveis.

No Baile infanto-Juvenil, não será permitido o uso

de Lança'perfume,
A Carteira Social e o tal[lo do mês de Fevereiro de

1961. ou a anuidade respectiva, serão rigorosamente
exigidos à. entrada
A Diretoria punirá rigorosamente o sócio que fizer uso
de Lança-perfume, como entorpecente,

Os convites s6 serão forneeidos (conforme o acima

determinado), no dia de eado. festa, das 14 às 18 horas.
NOTA IMPORTANTE: Não serão ·atendidos, sob

qualquer hipotese. no decurso dos Bailes. cuos de es

quecimento de Carteira Social. ou tAlão de mensalidades
ou anuidades bem como pedidos ou aquisição de convi.

te-i�gressOt!,
'

.

Fliiar,óPoliS, fi �c J;J���O�:A1961

Cr$ Cr$ 1 . 500,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURIlI8A-SÃO� PAUlO-RIO�.:

sarda às 9 horas da. manhã

sarda às 18 horas

V.�AIG-�·........ a pioneira

-l-�L�.1SjAiJl���� ���;iiilmli�"'I�

Evocação de Attilió-Vivacqua
F. ESCOBAR FILHO I Sua paixão era trabalhar, Tinha-se a impressão dei ttos, sobrinhos, primos, l0l'dem social, num magni-

.Ja�:�roB::1�96�O �Il, 1�a�� I ��;:!:;���áOse� a�ar�!:�m� ��,e v:�;ana�:ita�iasl�a e���I;: I ����id��':df�.lhO�'u:Ód�áP�;� !iCs�laes!;�:t!�:râ:��a qs��r:
du assistir á missa que que fazia. Acompanhei-o, mentadn banca de edvocu, lance cenaitér-to. da ordem o Codtsc de Minas e a le,

mandámos celebrar, minha de perto ou de longe, du- cte do sul, em Cachoeiro de de mais de duzentas pea- gislação do sub-sólc no

espôsa e eu, por alma «e rante 40 anos, sendo const, ltapemirim, ou tentando a sõas, com as atividades di. Brasil, editada por êle

Attilio Vivacqua, falecido dei-ado seu secretár-io. Não representação federal do vididas na industria, na próprio.
há uma semana no Rio. poderia, .certamente, numa Estado. Sua espêse. que ngri:ultura. no comercio

Guardei silêncio. como 2 página de jornal, relem- era cachoeirana, educada n.as 'profissões "liberaís, Recebi de Attilio vavac,

doe- 1I0SS0S hábitos no cul- brur nem mesmo os epteô- no Rio, não se opoz á decio urnas 110 Rio, outras no qua as mais comovedêres

lo aos mortos queridos, atê díos mais acentuados de são do marido. Foram para Espirito Santo, todas re- pt-ovas de confiança nos

a hora de podei' prestar ii sua atuação durante tão Colatina, onde viveram clamando sua orientação, quarenta anos de nossa tão
�ma memór-ia, na Igreja, �; longo tempo. quatro anos e onde nasce- seus conselbos ou seu co. sól'dn amizade· recíproca,

homenagem piedosa com Quero assinalar, poré-m, ram os outros filhos ao ca , manêlõ�
- �.: Tndicóu-me,

i-
em 35', para

que a nossa religião abran, um dos períodos mais SUl" sal. Instalou na sua própria o Gabinete do então Pra; ,

<'a o cheque da despedida pt-cendentes da vida de Enfrentando o deseon- cae a uma tenda de oxigênio feito Pedro Ernesto, que

de um amigo. Atül!o Vivacqua, quando fórto de uma cidade do in. para ab rigaí--ae nas oca, por- intermédio do seu se'

Nêste alto da serra ca- êlo aceitou a direção da tevior, Attilio Vivacqua sióes de crtee e reagiu por -retérto, O saudoso Dr.

tarinense, nesta cidade aco, Companhia Terr-itor-ial em iniciou sua obra de reden- mais de 12 anos a insidiosa Nelson Silva (cunhado de

lhedoru que êle tinha von- Colatin a. ção de Oolatinu. Saneou a enfermidade, cujos tentá. Attilio) procurava uma
í ade de conhecer e teria A Companhia Territorial região do Pancas, não

ba.,·
culos bem conheço hoje, peeaõe para o desempenho

sabido arriar, as pessôas que ffl�.ia parte dos planos eln , niu os posseiros, atraiu ho- porque há dois anos fui de tarefas de natureza in

atenderam ao nosso conví , borados pelo Preaidente rnens e capitais do sul do tambem acometido do mes- telectual na Prefeitura do

te para assistirem á missa Nestor Gomes, que xover- Estado e de outros pontos. mo mal. Distrito Federal. Tive a

de sétimo dia em sua me- IIOU II E.':pírito !Santo no do paio; e do exterior, le'l Entre tantas tarefas que satisfação de corresponder
mó ria, ,conhecÍam pouco o quutr-iênio de 1920 a 1924. vantou os mapas da exten- lhe consumiam todas Il.S I á honrosa indicação, mere

H�lI nome e menos ainda as Homem muito inteligente, su gtéba. s�lI:pl:eendendo os h�l'Us, Attilio vívecoue cendo a amizade pessoal de

suas obras nos domínios da autn.diduta, antigo gunr- sel:v�ço.s Of,IC1111S .de carta. al�da que .mesmo conse , Pedro Ernesto, que, Iôra

cultura, do saber jurídico, rla-livros, Nestor Gomes g ráficus ate então desce, guru concluir um dos seus I da Prefeitura, conttnunva

lias postos de administra, tinha 11 preocupação de or., n hecidos. trabalhos de investigação a chamar.ma sempre no

cão que ocupou em seu Es- gnniznr companhias para o Os resultados aí estão. jurtdíca. ponteado das mais
1
seu retiro de Jacarépaguú,

tado natal e na sua pas-. desenvolvimento dos servi- Colatinu é hoje um dos oportuna observações de' (Cont. na 7.4 pág.)
snzem pelas casas legisla·lços públiwfI. Assumindo ( mais onulentos municípios ------'-

tivas, a que foi levado pe_ (go\'êL'llo do Estado, procll_ brasileiros, o primeiro no

los sufrágios dos seus l'Oll exe('ublr os planos das E:;tado em produção de ca

conterrâneos, desde a Cã- Jl'gal�izações a cujos efltu· fé, riqueza que se incorpo_
mam Municipal de Ca_ lo�.':c rlediciira. rou âs da sua indústria er

choeiro de Itapemirim e a Encontrou interessc pfl_ trativa de madeira e ao ea.

A:qsemôleia Legislativa Es' 'a estradaa de ferro, ser� cáu.

tnclual até ao Senado da I·al'ia!'., sel'\'iços industriais, Realizou a obru ingente

P.cPública, onde pel'mane. 'llguns, nê:;te setôI' criados sem a menor celeuma_ Deu

{CU 15 anos, tendo sido um ')or IInJ dc �eus 'anLet:cs_ nome às lflgõaH, aos cursos

rios mais lúcidos e ativos ;O"CS, o inolvidavel e"tadifl- rl':'Igua que os novos mapas

prcparadores da Constitui' '11 Gel'óllyno Monteil'O, que I-egistnuam e insistiu pa

I.;,io que nos rege. j!�h,1 um anojado plano ra que o seu não figurasse.

POI'que Attilio Vi\tacqua !c indu"trinlização. há mais Al'hou a felicidade e a paz

nii.o cultivava a vaidade da lc mai:J século. Mas 1\ Com- de coração no dever cum.

projeção do seu nome. Co_ p:\uhia Tenitol'ial, que pl'ido, tomo llcentúa o San'

mo aquêle personagem de 'omprC!endia o loteamento to Padre.

um dos mais belos contos � colonizaç:in de uma par' Quando o vi assaltado

de Ribeiro Couto _ o e rio \'ale do Rio Doce, pelos distúrbios ,cardio_

Eduar(!o Sancho _ que se -om (IS !'.eus prolongamen. va�culares, há cousa de

de!'pedia do seu livro quan- 'o" IHI re�ião insalubrc do uns doze anos. temí pela I
to tirava da gavêta os ori_ �io dtl Pancas, antigo al- ,:,ua \'ida. Como admitir que

ginais para a impressão, lealmento de indio$, na Attilio se confotmasse coml

tnmbem AHilio niio pensa' l1prgem norte do Rio Do. as prescrições médicas do

va mais nos trabalhos que ce, niío houve quem ae repouso e da despreocupa-

renli1.ava quando estavam lVrlllul'i\.':se a a<:eitar (,'[i()? Represenfantes em fado o Brasil

�::�It���tu�e hi��til�d�� :�'� ,��lr:;:�:od:u�'��!�ll�� qua" co!� tR�-Cfl�re��;ênaC�:ita�� r
�_._. .-J

temperamento e ficava até Ao (·umprir.se o prazo CNH,elho Federal da Ordem

constrangido quando al_ ln seu quall'iênio. �estol" dos Ad\'ogados do Brasil,

gu(>m elogiava as suas rea- '":cmes <:onvidou Attilio Vi- os mallatos que recebia,

lizações que fOJ'l\m tantas el �-:!(;qlla \lllra dirigir a Ter_ ("amo a representação no

tilo variadas e fecUlldas riinrial. Attilio terminava Sc',ado. eram para êle ocu_

nos mais diversos campos ('nlilD o seu mandato na n<l�õe.': grave.':, porque fa'

de atividade intelectual, As,;embleia LegislatiVlI (oll.ia
qlLestão de trabalhar

���'l\:�r:�i��: jUl'Ídic� e ad_ ����l�I:::ldo�s����a�e c�:� ;:\0 �:l��t�� {�:s ��e;�::�e��: :�f��:a:�e;�!:c:,�R�Sb�i�!k�,a (�!I'�;óóv�:��
Cumpria instintivamente, tat'ár:l par uma brilhante votai'. cf Dele;}'\' Silveira

::�e c:��o ::u:��fie���� �:lt���:,?, �un;,��ti:�s"'pl�� noN;:n��r�au ��e:it�; b�a�:�. I�� :

homilia do Sumo Pontífice Brasil moderno", em que de advocacia: já no

R.iO,/
V . E N D E - S E

Pio XII _ "No cumpri. €stão alguns dos seu� dis- (Iue nunca deiXOU de assls_
A

•

menta do dever a.chareis a cursos, versando temas per. til'. Bast(!va considerar:\
.

T\'es casas, �endo uma de �a�el'lal .

e du.as de m�·
felicidade e A I'IZ I:le cora- f�itamente. atualizados.na sua numerosa familia que, dCII·I!.fI à Rua Mal?\' Costa (Servldao Ce�LO Veiga n. 5n,.

çiio". honl {IIIC !>H,;sal entrc Irmi'io,;, cunhaMs, . t. . Rith MAJor ('ostA 68 ('om Acnclo Lemo!.

.. -.-._----------,

50 anal no mu�do

Produfol Qutmlcol para Conltrução

VENDE-SE
Casa Grande - Terreno - Chácara

com 2.143 m2

-.-

CLUBE 15 DE OUTUBRO
PROGRAl\�A E REGULAMENTO PARA o CAHNAVAL

PROGRAMA
DIA 11 - Sábado Baile de abertura com ini=io as 22

horas
DIA 12 - Domingo Baile Infantil das 15 às 19 horas
DIA 13 - Terça Feira Baile de encerramento com ini

cio às 22 horas.
REGULAMENTO

A s reservas de menus na Cnsn Cardoso - Rua Fe

lipe Schmidt NQ 3.
É obrigatório a apresentação da carteira social e o

talão de mês de Fevereiro .

PREÇOS DAS MESAS PARA ASSOCIADO
Para as 3 noites . CR$ 600,00
Para as 2 noites CR$ 500,00
Para 1 noite .. CR$ 300,00
PREÇOS DAS MESAS PARA CONVIDADOS
Para as 3 noites .. __ .... __ . CR$ 1.000,00
Para as 2 noit-es . CR$ 700,00
Para 1 noite CR$ 500,00

Para 2 noites
Para 1 noite
Casal

Pela Diretoria
IN G R E S;S O S

Para RS pessoas em trânsito, poderá II Diretoria à
seu critério, e sob a responsabilidade de um sócio, que
ficará sujeito as penalidades Estatutárias e que deverá
vir em companhia do convidado, expedir convite, me
diante a apresentação da carteira Social, e o pagamen
to das seguintes taxas:

Para 3 Noites ... CRS 1.000,00
. CR$ 700,00
CR$ 500,00

. . . . . .. . . . . . . . . . .. CR$ 1.500,00
DETERMINAÇOES F..8PECIAIS

É Rigorosamente proibida a entrada de menores

nos Bailes Noturnos.
Solicitamos aos Srs. Pais, não se fizerem ncompa

nhar de filhos ou dependentes menores de 15 anos, seno

do que, a não observância deatu determinação nas pe
nas Prevista por Lei.

No Baile Infantil, mio será permitido o uso de
Lança Perfume.

A Diretoria punirá r-igorosnmente o sócio que fizel
esc de Lança Perfume, como tntorpecente.

NOTA - A Carteira social e o talão do mês de fe
vereíro de. H)61, ou a anuidade respectiva, serão r-igo.
rosamente exigidos à entrada.

NOTA IMPORTANTE
Aldemiro Neves dos Reis - 10 Secretário

Não serão atendidos, sob qualquer hipótese, no de
curso ele Bailes casos de esquecimentos da carteira so

cial, ou talão de mensalidades ou anuidade. bem como

pedidos ou aquislçêõ' de convites-Ingressos .

F'lm-ianôpol isvL de fevereiro de 1961

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
SENNA PEREIRA

ESTREITO - FLORIANóPOLIS - STA. CATARINA

EDITAL
EXAMES DE ;\DMISSAO AO CURSO

.
COMERCIAL BASICO

INSCRIÇAO - de 16 de janeiro a 20 de fevereiro
REALIZAÇAO DOS EXAMES 21, 22,.23 e 24 de fevereiro

EXAME DE 2.a ÉPOCA
INSCRIÇAO - Os alunos devem requerer a inscricil

até o dia 31 de janeiro
.

REApZAÇAO DaS EXAMES - A partir do dia 20 de
fevereiro

MATRICULA PARA OS CURSOS COMERCIAL
BÁSICO E TÉCNICO DE CONTABItIDADE
Prazo para a matricula - de 16 de janeiro a 28 de

fevereiro.
Comunicamos aos Srs. interessados que, motivado

pela fnlta de snlas disponíveis-no prédio onde funciona
a Escola - Grupo Escotnr José Boiteux - ilS mau-teulas
para o corrente ano letivo silo Hmttadns ao seguinte
número de vagas:

.

CURSO COl\-1ERCIAL nÁSICO
1. D. série 100 vagas
2.8 série - 80 vagas
3.11. sél'Íe - 45 Vagas
4.8 série - 30 vagas
CURSO T"'CNICO DE CON'rABlLIDADE
l.n série - 60 vagas
2.8' série - 40 vngas
3.0. série - 30 vagas.

Estreito, 16 de janeiro de 1961
Rubens Victor da Silva

DIRETOR

Curso Antonieta de Barros
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Alfabetiza e prepara pal'8 os exames de admissão
ao ginãsio ..

.

Comunico aos intel'eSSRdo!t que, de },o a 15 de feve
reiro e!ttará aberta a matrí'cula às quatro séries deste
Curso.

FlorianópoIis, 23 de janeiro de 1961
_

Leonor d� Barros, Diretora
EXAMES DE 2.D. CHAMADA E 2,11. :tPOCA

Comunico aos interessados que, de 25 n 30 do cor.
rente, das 14 às 18 horas se achal'â aberta a inscrição
para os exames de 2.11. chamada e 2.11. éPoca.

Florianópolis, 28 de Janeiro de 1961
Leonor de Barros, Diretora

CUNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE -

jj".:

Segundo a evolução moderna Odontológica V S
poderâ dispor de uma Clínica Dentária 'Capaz de lhe �I'O�
P?l'cional' um tratamento inteiramente indélor e efi
ciente.

Pl'eparo de cavida,"(!.� pelll All'i Velocidade, ROO.OOO
ralações paI' minuto.

Dr. Nildo W. Sell - Consultório modernamente ins-
.

talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo _ Fone _

?!l45 .. - "'",nde diRriamente C�,� horas .ml'rCa "�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"WATERLOO" DO AVAí EM TUBARÃO: 3x1 PRÓ HERCILlO LUZ - Fracassou o Avaí na sua tentativa de elevar para sete ó número de
partidas invictas frente a campeões regionais e concorrentes ao título máximo do Estado. O'Her cílio Luz, com quem empatara dias
atraz, levou a melhor em seus domínios, impondo-se pelo escore de 3x1. A equipe de Nizela teve um bom prim eiro tempo, igualan
do-se ao adversárioem tudo inclusive no escore. Mas veio a etapa complementar e o alvi-celes le descontrolou-se, decepcionando
aos que estão aco�tumados a vê-lo reagir em busca da vitória. Marcou o quadro sulino mais dois tentos e o no sso c a m peão ne

nhum, sendo que no segundo gol falhou lamentavelmente o goleiro Joãozinho. Marcaram pela ordem, Parafuso, Renê, Gonzaga e'"
Galego e a renda somou cr$ 26.000,00. No final da refrega, Alair e Flázio foram expulsos de campo, por trota de murros.

�����rnillTI��
POSTAL, BI· CAMPEãO!
O conjunto dos Correios conseguiu a Corôa d ocertame amadorista de futebol depois de dois o taterat Manoel, per-teu x x x

tentos da partida c onquistados em Irê sminutos - Pela terceira vez o Tamanlaré chega á de- ::o.':,:�,�:�;� !a���t::i� la�i�::���: ::t����Çã�o�;;
cisiva, sem lograr seu objetivo - Pia card em branco na fase inicial - Feii o merecido dos co :�, j��;:t�;o�'�;�:o ,�:o,:�: ;:��;:� ,�� �;'::��'��I,g��

guns dias. do interior do Estado, junta-

mandados de Bráu lio Silveira - Quatro bolas na trave do Postal- E'dio e Osni, os goleadores o lat":1 ,,:U,,:O Hamil .. ;a��::,:��� �é��;���' o�,�::
- Quadros - Oulras Notas (Reporlag em de Maury Borges). �;��e�:�va�·�t�C��� �efe:�i� ��\ q��eP::�:���:;o l�!���:' ���:�;a�mp;;:m�s s!�:���:�
Após dois empates 1�1 e

I
estava compiatamente batt; do Postal a bola foi até EdIO,' mandando a pelota no can, foi o prétto transcorrendo menos o Paula Ramos, de, x x x

OxO, Postal Telegráfico e do e a chance fora perdida. Marco deixou o arco na to direito da meta de Mar., sem que o marcador 'fo�se verá assinar compromissC O sr. Osní Melü, pt-eslden;
'ramandaré, verterem à O Postal continuava corren- tentativa de fechar o ângu., ] co qUe rmntou.se a raeer alterado. O 'ramandaré no com o campeão estadual. AS te da s'eoeracão cateríeeme

campo na tarde de sábado do, lutando, procurando se lo e conseguiu pois E'dlo golpe de ViSt'd, enquanto a ataque «eseperaoc tentava u.ses para a assinatura do de Futebol, viajou para BIu..

para <l decisão do título do libertar da 'arrnadllha que Que o duéto penderia para o bola balançava suas redes. 'e-mvão alcançar as rêdas contrato já fOI'Jm acertadas, menau, onde I:hrticipou t!as

campeonato de 'amadores. lhe armara o 'ranv.ndaré par-r fora, perdendo a gran-, Um grande gol. Uma autên, contrárias. Os médica con, cujo compromisso deverá ser solenidades de inauguração
Se houvesse um empate, no- Parece que o Postal, se ema- de chance, por sinal a únl., tíca "fôlha gêca", DelirlJ a cetcão e Filomeno. Irequen .. assinado por esses dias. do novo lance das arqúí.,
va partida seria realizada ranhava cada vez mais e ca do Postal, nesta etapa. torcida oostausta.t Abraços e temente apareciam como a, bancadas do estádio do O_

pois a declsâo cabería. ao seria impotente para sair do Com o 'I'amandaré, senhor son-tsoa entre os rapazes da tacantes. Mas, esta"l,;; deter- Nã foi realizada a As>;em� Iímpico.
conjunto que conseguisse bloqueio de seu adversário. do meio de campo, parecia camiseta do Ilda. Tristeza minado que o Postal d aixarfa

tres pontos. Devido a quaU- Não hav/>. ligação. A defesa que o du-lo penderia para o entre Os do Tamandaré. No_ mesmo () vramado com a

dade de futebol, pôsto em jogava atabalhoada e ma clube alvícverde. Mas veio a va saída e o Postal parecia vitória e como Bí-Oampeà. Vencida Pelo Barco rrPioneiro" a
prática pelos dois quadros, linha ti-nha que recuar para segunda etapa e notavacsa ter eioo tocado por uma va, Após o apito do árbitro assí.,

�����ti:::�s: ;:: ��:�s:e�: ��n:ei��l�e:��� � �;:!�lp�� ��� \:��::nuaerd;el��,tal�!� ����a:ág�:n:O��o�: rn�:� �r���I:d�oO ;!:;�l d;e::;I�Z��o� Regala Em Homenagem ao Dr.
tado na série de disputas dido. O Tamandaré, pecava grenavam e Bíbi, não era tão, suas peça!' engrenadas. E o foi. pnauida de grande

" ...
en-

Ad b I R d S'Idos clubes, pois nos ôoís entretanto em não saber a; vlgiad� como .na etapa Inl_1 reeurtadc

Çl_iS.SO
não .se fez u�,IJsmo e pasou a apla� er a � amos a I va

match cada mm dominou proveltar as falhas da cere, clal. Al, o corejc ganhou no; espeii.r- pois aos 8 minutos e a saldar seus anéies. O Realízarí-a em duas etapa� res com um 2.0 lugar e outro
uma etapa, bai'ançando per- stva contrária e seus avan- va movimentação e maior

I
portanto mais três além do conjunto Bi Campeão cerr-a

uma pela rrzannã e outra à em 6,0, contando no ativo

ta�s� o:o��� ����!:o�ssim !��:a�:;e�:� q�::;:��::��l� ���e::���·s �o�;;::su:rd;el��
I
�;:� ::�;st=d�ei:::� E'.�!�_ ��lt:Obo.lii:��Cs�s P=��a���::a� ��;â�g�l:r�om��g�;laemsui�i: cO�o 81�u���;os·DUng,." com

não pensavam, neseíevem a perdendo oportunidades "',l. grafos se firmou e SUiJ me�a da grarnde área dá um logo portão, aJ:u"t.lbrado minutos
regata de!,tirLda a classe de Izalas Ulisséa e Ney Hube.,

�;:!.'��:�;:;:lI�;é�ol:�� :::,��:�:��fi::�:�:�;�� �:�:h:�::��:��q��:'::�;:� l ;:o;;::hn°i::�;f�dc���::��� �!:;�Zi��:���; :��:r:,:� �;�f:i:t:�!�;:d�;:'�,���:� :: �.��s�:.���U:�: �o:���
çou o íoso mais inflamado fi vícta e o Tamandaré erubc; que numa boa arrancada seguindo novo tento. A ter; com direjrea simpatizantes Pioneiro, classificandO-se em 10:: ��;;::: C��i�.7;�in:o�
mals perigoso levando o pâ-

'I
ra precionasse 'mais, não ia pelo meio, a defesa do Daré cída explode de entusiasmo. jogadores, se conrrotemt.

" segundo lugar o barco Argó- Odilon Conti, com um 7.°

�!:;�:�,;:f�I�:f:��;:���:: '���;!��i.�:�:�Ei:°:::�:: I �:�::;��if:����:;�::':,�: ���:i:��'�i':::!h::::� :�::�;�,�::i:\�i��!:�: :::::?:::��:sm��s :::�o co�S ��g��:W��t;�8,��:�:om.o-
sos lances e mesmo falhando der. Porém num dos ataque� brar e o fez com maestn'3', o tempo suficiente para o ����I�i�s�:rl��mci'�iS ��;�h�.�, 1.0 lugar: Pioneiro com

�::e::5:dd�mi:�r:S�t��:�t� _

--- �:.�:��:�: :ep::���p�r�l'. � tempo: OxO. Final: Postal
Walmor ScI"res e Osvaldo G R A ç A

�:�c�na��r�e��I�Vt� ��l'���c= ��:�h�:so Pt:�: : at;I�:d: �e�!����cod: ;'di�a::nd;r: f.:��:0::::?�, U��t���izl:�;�
do tento. Com o decorrer dos chance pall., diminuir o p'!a. Osni llOf; 8 minutos. Quadros 2.0 lug:;:r: Argonauta com

minutos, se notava que o Ta- cal' quando após jogada ma_ Po�tal: Bi_Campeão' Molha- F'e(lro Soares e Dalmiro
Ínandaré, conforme nossas gistral de Borges, recebeu do; Arilton, 2hmir, Ne,son; Soares com um 4.0 lu&',>.1' e

observações anteriores, �.. em profundidade e atirar Bibi e Knaben; Azedinha,
outro em 2,", com um total

tava dominar o miolo, jo�n- sem ctLnce para Molhado. Osni, Cabeça, E'dio e Osman.
de 989 pontot.

1:'�:!:��� :mh�l::md�:I� Todtivia, 3. pelota Se CllOCOU �:�c:�da��lS����, c�n�f:ào� do3.���!�:� �I���:�: N�V��
:�!�o�n::s:a�;:::� :e�t�� I ���!�: �Ol���� ��t;�':�a��� ���C��:ã�a���::�� �,��:�: veira com um 1.0 lugar e

do com Isso, anular aquela. Talvez fos�e esUa a Jogada Paulo, Roberto e Vinicius ����o ::;c���S;:iLação, so.

�re��a���V�'oN�a;r���et'eli� ��i�l ::�o� ��:Si�����tos�: ::i�:gef�i' :eá���!�� ��m�; 4.° lu!;"!': Pirata, em Ra·

pais Warnel aparecia com via ra pelota de encontro ao atuação, pecando tão sómen_ �:�:o.�i�o�:l�:�, C���l:��� t��8
�:nad:tu:�:� e�c�:�tt:, �: �l�av::�����:ó�s�;a ::c�,��� ��l Jl��n���tat. de;�n:::;;�l��:: ;Jonto�.

Blbi. A defesa do Postal jo_ que a meta postalista mão Anulou com acêrto o terceiro O:�:I��g��n�:n�Tj��� ;J:: I
gava livre para Nelsinho II �eri.'. vazada. A pressão" do tento do Postal conquidadn
e Warnel, ,que tomavam con- Tamandaré continu'ava, mas por E'dio, que na verriatle se

í'J.: daquele setor, impulsio� J i1 retaguarda do Postal es- encontra�IJ impedido. Ernani

nBrem o seu ataque para tava firme. Arilton em duas Silva e Agobar Santos foram

frente. Enquanto isso a de� oportunidades teve·/.'. felici, Os seus auxiliares com. bom

fenslva do postal, continua_ dade de salvar sua meta, A trabalho. Anormalidades não

Vil. falhando, com Arilton e primeira quando atirou pa� se verifi(hram. Nesta opor.

Nelson sem se completarem ra esc<tqelo quando Maga_ tunidade .'\audarnm: os Bi_

Cam i;so sentia a defesa "!.o lhães se preparava para <1_ Campeõe� e aos Vice-Cam,

Postal como também seu a... tirar e noutra quando a bola peões, pelH disciplina com

taque que apenas em '.lInces

1
(

se encaminha,,!,) am o arco, que ",e mantiveram em cam_

Isolados, procurava a aber. com o arpqueiro completa_ po 1'�.cilitando o trabalho

tura de contagem. O Taman- mente batido. Nelson tam_ do' árbitro da peleja, bem co-

daré, embora levemente, jo� bém teve, optru'nidade de se mo, pelos titulas conqui>;ta_

gava superior 'ao seu antago- redimir ed sus ptcados ini� dos·
nista. Notava..se então que.
'J posta.l nece.ssltava

de uma

Imudan�a' de Jogo. Bíbi, esta
va tolhido em seus movimen ..

tOt devido a atuação mag

nífica de WarneL Vez por

outra, trabalha,,�, bem, r:a�

via-se sobr&carrefado, peb
estafante missão " pela im�

piedosa rr�,-rcação, O Taman

daré mandava nas 1(I.ÇÕes e

Roberto teve a primeira 0-

portunidade (!uando cabe

ceou tJ�ra fora um lança_
mento da �querd,l, tendo a

chocado na '"junção (la

eS(Juerdo com o tr(\·

O {lsquerdo po�talistrt

A,LUGA·SE
Am;Jla sala pnra negócios ou depósito

l'atll'C Roma 50,
Tratar no local.

�-----

-.

(ONQÓRCIO TAC CRU2EIRO 00 gUL"
, I
II,I

I

V E N DE-SE
Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse
lheiro Mafra, 139 por p�êço de ocasião,
Tratar no mesmo lobarou no 5,0 Distrito
Naval no e:;:pediente-de 12 às 18 horas.

Está havendo entendimen-, bléra. Geral Que estava mar ..

tos dos diretores do Avai e, cada no Figueirense, já que
do Caxias para a realização não hOUVe numero suficlen_
de duas rHrtidas amistosas. te.

Uma nesta capital e outra O sr. Humberto Machado se
em .romvme. Esses amís; mostra bastante revoltado
tosas poderão ser realizados com o acontecido, informa ..

logo após Q carnaval, ou do a nossa reporta:gem que
m.eamc na semana entrante tentará nova reunião,

-

que
será no caso a terceira.

Agradeço áo Padre Réus

por uma graça alcançada.
J, S,

,ila " ,u.1
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Volto-tne, nêste instante,
pal'a as figuras centrais
de sua vida: - sua vene
randa e extremosa miie, que
lhe sobrevive, a minha que_
rida amiga 'D. Etelvina, a �

quem o confôrto da nossa
religião suprirá a pêl'da do
grande filho môrto, e para
a sua devotada espôsa D,
Genny, que o acompanhou
com carinho por quarenta
anos de uma vida conjugal
modelar.
Attilio conversava muito

comigo sôbre religião. Não
�ra um crente, mas não era

a�nàstico. Mas a êle, como
disse em ,carta á sua Bus
tn� viúva, nêstes dias tris_
tes, podemos aplicar as pa�la\ ras do excelso tribuno

\
Octa.vio Mangabeira, no seu
s�ntldo necrológio do Pre"

��t��te �ashington Luís.
o. pode comparecer

t:�nqulb,ment.e_ f-1orante o

t.lbun�l da JUsti!::a diviur,
que nao falha, POI'qu� �j_brelevoli na sua vi'la
que t�:ia ,cometido em �:�
�-��t�de� e!Ue ���tic�,tl E'm

exemplos, em um� �Il:���:::- em reticilio."
'

"O ETADO" O lül8 &JtTlQO DLUllO D. III. C&T&aDI& Florianópolis, Terça"feira, 7 de Fevereiro de 1961

Plano de Melas: Constituição dos Grupos de Trabalho
Conforme havíamos IH'O_ § 30 _ São designados dar as aposentadorias de"

I
a situação dos acordos do-as a 20 de teveretro de das a re.co�endações �or, a q�le se vl.nculem, para os

tido em edição anterior para integrar êste Grupo cretadas sugerindo medi; mantidos pelo Estado com jl961. uma Comissão a ser desta- devidos efeitos,

��t�os: na íntegra, () De� Os senhores: Doutor Telmo das que' tornem possível ai a U�iãO Federal e- sugerir Art. 3° - �Aos Grupo� de nada p_elo Chefe do Poder' Art. 8° - .�ste decreto

ereto do sr. Governador Vieira Ribeiro e Bacharéis recuperação, para o serviço medidas para a aua atua- Trabal,h? serao dadas todas Erecutivo. entrará em ':lgO: na data

Gelso Ramos, instituindo João Batista Bonassis, Nel- público, dos servidores que !lização. _ . I as .faclhdades e todos os Art. 6° - Os Grupos �e da sua �ubh:a�ao, revoga

Grupos de Trabalho, e que aon de Abreu. José Carlos tenham condição para re- § 2° - Sao designados mE'IOS reclamados para o Trabalho se orgamzar�o das ,as dispoaíçõea em con ,

. 'ciaram suas atividades Oubert e Clóvis de Souto versão. I para compor êste Grupo os I fiel desempenho das suas flegundo lhes parecer mars trário.

�:I na dia de ontem deven, Goulart. � 2° - São designados I
se n h o r e s : Engenheiros atribuiç�e�, podendo pa:a ade�uado, tendo em vista a Pa,lác�o d.o Govêrno, e�

'do encer-rá-las a 20 do c) Grupo de Trabalho pa ; para integrar êste Grupo Agrônomos �elix ;;chaeff�r I
isso .flol�cltar a .cooperaçao rnpidez com que devem. se.r F'Icrianópol is, 3 de revere+

corrente mês, com amplos ra o estudo da relotação de Trabalho, Os senhores: e �Jauco Ohnger e

Vete1'l-IJos orgaos, �e�v!ços_e pea- c�mpl'ldas as suas atnbul"I 1'0 de lD61.

I tos da realidada cata, dos servidores civis. Doutor Telm Vieira Ríbei, nárlo Irapuam Campelo soar da adminiatração. ÇOES, . CELSO RAMOS

��Jl:nse. � l0 _ Compete ao Gru- 1'0 Doutor J6aquim Madei- Bessa.

\
Art. 4° - A coordenação AI:t. 7° - É considerado Acácio S. Thiago

Eis c Decreto: po de Trabalho instituído ra Neves Bacharéis João Art. 2° - Os Grupos de dos Grupos de. Trabalho serviço relevante o presta" Geraldo Welzel

DECRETO N. GE _ por este alínea: Batista' Bonasaía Hélio I Trabalho conatituidos na cube no Chefe da Casa Ct, do pelas pessoas que inte- Jade Saturno Vieira Ma-

03-02_61/4 T - levantar o quadro Callado Caldeira e 'Raul Pe., forma dêste decreto se ins� I vi]. gram os Grupos criados galbães

�Fb:;�:; :��::;:�z:;� ��;i:�;1:v:0::��:;::::;ço: :�:i: �������lr.�:ai.:'�!� ::�i�7:�:�Z ;�:' ��0i�:i:�! �e��:',E��.'�:nm:::;�����: ���;�;� �o::,'::����:::�;�, S:,:!:���:::�;!;,:ún;o,
dências. deslocados da lotação; mandina Schmidt de Olí , Imediatamente, encerran- neste decI'eto, serao reduzI- ela as enildades ou orgaos Alcides Abreu

O GOVER'N'ADOR DO III - propor as medidas veira. 1-----
,

r;;�tf;L��, ��NJt ,��'�; ::�E�:::o :::���:t,��; �: h§r�l,:�_c!:�AP�oO�:G��U'po�dl:el�T��hai�_1 EVOca<ãO de Att ii io V iva(quaConsiderando que ll. im, órgãos e serviços do Esta, ••
"

plantação do Plano de Me- do. balho instituído nesta ali-] (cont..« li 7.a pág.) rito Sente, Attilio não se �itica" na advo�acia, n.o ��I .b:ibl.\Jla ti: a. �as l�trastas do Govêrno impõe I) cc, § 20 - São designados nea cabe: I até no ano de sua morte, r-ecusou a colaborar, mas jot-nalismo. festejaram nu, júridicas, e AttJho Vivac,
nhecimento da estrutura para integrar êste Grupo I - levantar as dtetor-. em 42, para conversar co- disse a Cristiano Machado nha reintegração no cargo qun, jâ então Senador da
administrativa em prcfun- de Trabalho os senhores: ções verificadas "no proce�-; migo aôbre altos problemas que eu o substituiria nas de agente fiscal do impôs- Republica. E foi Attilio,

;��I:d�o�ar;bref::Osd�oRd�,:: �aac�:rt�lJ�s�::I�:),F���l� ��t�:; arrecadação dos trt,

i �i�!�a:S d:O�:�sC�:�i����c��= tal��as l�U\��: CO;a�:�sde:: �ô�� ��n����, dc:mES�:daa�: �:�I :U;r::���: �'�!:�n�!��
fer-ido Plano; Canedo Caldeira e Hoyedo II _ sugerir medidas de do na osrere de suas in , quando ulguns dos meus te. dois homens que não jornalística, saudando êste
Considerando que é eh- de Gcuvêa Lins, Oficial Ad_ ,r�cio�aliza?ão da arreca�a- \ Ihrên.cias. .

colegas de imprensa no Rio, �ram d� jornal se inscr�ve_ seu. velho amigo e compa,
primeira urgência a execu, ministrativo (Aposentado) çao, incluaive para obviar Em 1950, quando Crts- liderados por Neiva Morei- I am pala a homenagem, - nhell'O.
l:P.o dêese desiderato; Al'i Castro, Chefe de Ex- e resolver os conflitos en , flano Machado pediu-lhe ru, Olcvís Ramalhete, Agui., o industrial Peixoto de
Considerando que uma pediente (Aposentado) 01_ tre o fisco e o contribuinte. colaboração no seu "staff" naldo Freitas, Mauricio Castro, cujos êxitos tínan-

das missões fundamentais ga Barbosa e Antônio Ma- § 20 _ São designados para fl campanha prealden- '"aitflman, todos ainda hoje ceiros não lhe tiraram a

do Govêrno que se instaura theus Kl'üger. para integl'ar êste Grupo de cial da Republica no Espi" ,
nome� em evidência na po' vel'dadeira vocação que é r

é a desburocratizaçi1o do.� ri) Grupo de Trabalho Trabalho os senhores: Ba"
sp.rviços públicos; para o estudo dos contra_ �hal'el e Economista Eugê_
Cons;derando que as pro" tos de Obras e Serviços. nic Doin Vieira, ProcuradO!

\idências a serem tomndtUl � l° - O Grupo e Tra" Fiscal Romeu Moreira, Fis
J�,endem de prévia análise balho definido nesta nlínell �al de Fazendn Henrique
do seu alcance; tem POl' objeto: de Arruda Ramos e Rubem

Considerando, fínalmen_ I _ Levantar os contra_ VictOr da Silva.
te, Que é imperioso vedfi- tos de obrllS e sel'viços fi]'" I) Grupo de Trabalho pa.
cal' as repercussões sôbre o mados pelo Govêrno do Es_ t'a o estudo da situação da
orçamento de 1961 das me_ tado de Santa Catarina, Impl'enl'a Oficial do Esta
didas e atos baixados no �om repercussão sôbre o do.
fi'lal do exercício de 1!)60 oJ'{;umento de 1961 e :<e- TI _ �uge\'ir as providên-
(' no inicio de 1961, guinte�; cias que resultem na me"

DECRETA: II - examinar a execu_ Ihoria riO!! serviços.
AI't. 1° - São constituí- ç[I(.' doI'; contratos e indicar, � 20 _ São designado�

dos os seguintes Grupos de :lendo o caso, as medida:! de para compor êste Grupo de
Trabalho: regularização. frabalho os senhores: Ba_
a) Grupo de TI'abalho � 20 _ São designados charéis�Esle"am FregaPani,

para o estudo da execução para integl'ar o Grupo .de :manuel Campos Júnior e

orçamentária do exercício frabalho os senhOl'es: En' Acadêmico Carlos Alberto
de 1960. enheil'o David Fonté't., 3ilveil'a Lenzi.

§ l° - O Grupo de Trll._ 3,�charéi:l Almir Rosa P j) Grupo de Trabalho pa-
bálho de que trata esta alí' fucélio Costa, Economista/ra estudo dos meios de
nea tem por objeto levantar �Hbell UI'a, Economista acelerar a tramitação dos
a execução do or_ç_amento Abel _Lu.pela e-A.ca-démico' pr(l'C�'S:'!:Ios de concessão de LOJA "'DEODORO,2"4. TRATAR NA CASA

d�t1����s e �����:l�i�:sl'eP:�- W��a�r�;�lal��oI.Trablllho (te!tat� _ Constitui-se em
VENEZA

exercício de 1961, dos atos ;'):11';\ o estudo das medidas objeto do GI'UPO de Traba"
e medidas decretadas depois de I'egularização de despe_ lho de que trata esta ali_
da aprovação do orçamento ;U:.; liquidada,; com recursos nea examinai' as concessões Ampla sala para negócios oh depól'ito Rita a I ."

para êste exercicio. Jrovenientes de fundos fe-I de terras e propor meios Padre Roma 50,
� 2° - São designados dcmis atribuídos ao

EstlldOjque
resultem em maior ce-· Tratar no local.

pa,ra compor êste Grupo de le Santa. C�t�\'ina, em fa�e leridade no trãnsito dos I
Tlabalho os. �enhores: Ba� ia COl:�tJttllçao e d� leis processos na Diretoria de / V E N O E-S Echarel HelvldlO de Castro rec1erai.�. tendo em \'lsta 11 Tt;.rras e Colonização.
Ve�loso Filho; �ontador Hill não orçamentação. � 20 - São designadol'; I ! Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse-LUIS Carvalho; FII�cal de � 1° - O Grupo de Tra_ para integl'ar o Grupo de [I Ih

'

M f 139 •

d
,-

Fazenda (aposentado) Her_ balho, de que trata esta Trabalho os senhores: Ba_
el1'O a ra, por preço e ocasl80,

mes Justino Patrianova e a:inca tem Por objeto: chal'el Fernando José Cal"
I Tratar no mesmo local ou no 5.° Distrito

�ac�are� e :c,onomista Ari (1I!,d-: :le���t:\�'iáori�al��c��� deira Bastos, Bacharel WaL ! Naval rio expediente de 12 às 18 horas.
a�) e�ru�o ed�o. Trabalho ,1111, Nal'ional de Pavimen_ �1�1r::I�·g�C����o �eln��:��� I __ - - - - - - - - - - -"

p:\ra o estudo das l'eestru- tnc;ão ,;: de Eletl'ificação; ra.
turações de órgão!: e servi_ li - sugerir as medidas k) Grupo de TI'abulho
ços, criação de cargos e qUE' objetivem regularizar pala o estudo da� boli'fls
funçõe:l, alterações sala- 'IH opel'açõe� decorrentes escolal'es,
riais, ,concursos, nomeação dê"tes fundos, tendo em � 10 _ Cí'mpete 110 GI'U"
e admissão do pessoal civil. vbta o fato da sua nâo pre" po de Trabalho instituído

� 1° - O Grupo de Tra_ ,eriça lia orçamento vigente pai' estu ulinea:
balho instituido nesta alí" "

nos l:ntel'iores. I _ proceder /la levanta"
nca. tem POi' objeto: � 2° - O Grupo de Tra_ menta sistemático e à tua"
I - estudar as l'eestru_ ha!ho estenderá a sua ati- lidação dos dados r�feren"tu rações de órgilos e servi- viriade ao período 1956/ tes às bolsas de estudo vi_

çns ocorridos; 1960. gentes;II - levantar os cargos � 3° - São designados TI _ sugerir medidas de
e fun_ções criados e as no_ 1)1\1';) compor êste grupo os racionalização a política
meaçoes e admissões regis- �cnhores; Bacharel Ari de bolsas de estudo, de
b'adas; , 4l Km'dec de Mello, Econo_ molde Il contemplar-se a
III - estudar o

sístemall\li"tH
Carlos Angelo Fedri- totalidade dOfl municípios \de I'emuneração imposto; go e Rachal'el Alexandre atarinenses.

-

Ido;Vc;;c:�::inar a lisura E\'ange1i:ita. § 20 _ São designados
� 20 _ O � I

f) Grupo de Trabalho para rompor o Grupo de

b ih r 't
.rupo de T.r�_ para o le\'antamento patri_ Trabalho Os !lenhores: Pro_

d:deo a�ml a�ad a sua atJvI" n!(lllisl (material perma" fessora Leonor de Barros,
dido en::.:r �o °deco,�i:een- nrllte) do Estado. Acadêmico Domingos Au·

19{i0 � 31 de jan�iro o �e � 1° - O Grupo de TI'I�_ guato Gaio, Profef>sol' Hc'

1961
e balho de que trata esta ah" !:ler Lebal'benchon Poeta.

. \. nell tem por objeto: Il Grupo de Trabalho
T - levantar o patrimô_ para o estudo dos Pl'oble_

ilio (material permanente); r,UlS de trânsito.
II - sugerir sístema de � 1° - Compete ao Gru-

contrôle dos bens patri- 00 de Trabalho instituido

IMPRESSORA
IDlghilA)' l1!bA.
CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLICHERIA

COM PERrElçÃO E RAPI DEZ,
--.---___.......

RUR CONSELHEIRO MAFRA, 123.
FI.ORIA,'iÚI'OII:__= _ . _::_NTi'\ CATARINA

ALUGA-SE

ALUGA-SE

G R A .ç A

Ag"de,o ao P,dco R.J
por uma gl'aça alcançada.

I. S,

EOlTAL DE LEIMO
.. 0 Doutor Eugênio
Trompowsky Taulois
Filho, Juiz de Direito
da l.a Vara Cível 'da
Comarc-a de Florlanó,
polis, Capital do Esta
do de Santa Catarina
na forma da lei,

'

por esta alínea: examinaI'
os problemas de trânsito,
sugerindO medidas e pl'ovi_
dências que re!>ultem na

melhoria dêstes serviços.
�' 2° - São designados

pam compor êste Grupo de
Trabalho os senhores: Ba
charel Helvídio de Castro
Velloso Filho, Ari de Melo
Mosimann e Coronel Rui
Sto�kler de Souza.
m) Grupo de Trabalho

para o estudo dos acordos
mantidos pelo Estado com

n -União 'Federal,
§ 1° - Compete ao Gl'UpO

criado l�esta ::t!ínea le"antrl!:
•

TELEFONE PARA

FAZ SABER
a08� que o presente e(l!tal de
l�llao, virem ou dêle conh�"

���:t�et�:;;��: ;u1eS ��r�i:à porta do Edifício do FÓ�
rom des?..l Comarca, sito â
Praça Pereira Oliveira n. 10
o porteiro dos auditrios des�
t� Juizo, levará o público lei"
lao, a quem 'mais der e o
malar lanço OfereceI', sõ':1re
os bens abaixo descritos, pe
nhorados a HILDA ANDRA"
DE,! nos autos n. 31-60, de
Açao ExCCUth'.. , oue lhe mo
ve SILVA & IRMAO, a sa
ber:'

Uma balança maw:: "Day
.ton", n. 63045, côr verme
lha, em bom estado de con"
servação e funCionamento;
2) - Dois baleiros um com

10, e outro Com 3 'vidros, a
valbdos em cr$ 8.000,00.
E para '!Ue Chegue ao co

nhecimento de todos, man"
doo expedir ° presente ei�
tal que será afixado no lu
gar de costume e publicado
na forma da leI. Dado e pas
soda nesta cidade de Flo

rianÓPolis, Capital do Estado
de Santa Catarina, aQs qua
tro dias do mês de Janeiro
do ano de mil novecentos e

sessenta e um. Eu, ('3l's.)
Maria Juracl da Silva _ Es"
crevente Juramentada, o

subscrevo. (A�s.) Eugênia
Trompowsky Taulois Filho
- Juiz de Direito.
Confere com 'o Original.

���:�,i;vc�I:,�a��\r��Jln���·�·�:t#i
I

'�i" .,.'

moniais;
III - apontar as medidas

d!! regularização do patri!
mônio,

§ 2° - São designados
pltrn compor êste Grupo de
Trabalh9 os senhores: En
g�nheil'o Cezar Amin Gha_
nem Sobrinho, Economista
Saul Oliveira e Bacharéis
Carlos Bastos Gomes e Mi

guel Digiacomo.
g) Grupo de Trabalho

para o estudo das aposen
tadorias.

� 10 - C.ompete ao fru"
po e Trabalho de que trata
c,gtn alínen levantar e estu-

LUIZ HENBIQUE
HORAS
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Mo�ão �e
soli�arie�a�e

Toma Posse o Novo Presidente da
Comissão de Energia Elétrica

Tomou posse esta tarde, tetura - CREA - da 8.a
no cargo de presidente da Regiâo. E' engenheiro cre;
ccmtseêo de Energia .t.Olé_ denotado do IAPI' agência
trtce, o dr. Paulo Affonso de de Blumenau.
Freitas Melro. O novo ütu;

egi' Do Partido de Represen
tação Popular reunido em

Convenção no dia 4 do mês
corrente, recebeu o sr. Oeí
SO Ramos, oovernedcr do

Estado, mocão de soüda;
rtadade pela reformulação
da politica e da admtnís.,
tração eatannense, visan
do a sua Integração no es.,

pírito desenvctvimenus-a
do Governo que ora se ini
cia. Apela, também, Q' rere,
rida moção, para que"
"revigorado c fortalecido
pelo apolo unânime do
ovo catertnem,e, o Exce;
lentIsslmo Sr. Governador.
anule todos Os atos dôno
verno «ue se findou, conet,
derados nocivos aos Interes
ses do Estado e. conaubs;
ienctaco no chamado -

Inventario-Testamento, pro
ceda a um Ievantamantc
total da Administração Pú

ouea''. O documento em

apreço traz a subscrrçêo cio

Presidente do Diretório R�

gtonaj do PRP - Sr. E'rico

Muller, demais membros e

particípanjes da Conven

ção

de três
lar do organíamo acima é

natural de Blumenau, nas.,
cido a 7 de março de 1928.
F� o curso primário no Co

légio Santo Antonio, e o se;

eundário no Colégio Cata

inense, de Florianópolis ter
mlnando;c no Oclégto Bom
Jesus, de Jolnv1lle.
Cursou o segundo ciclo no

Colégio Itajubâ, de Itajubá,
Estado de Minas oereta, eu
realizando o curso superior

no Instituto Eletrotécnlco,
onde se formou em 1952, no

gtl'3.U de engenheiro .. mecãnt;
co-eletrlciSta.

Demitidos mais
mil funcionários
Maceió, (FSP) - O go-

�:�n:��, p�;::ei:�':�:O:� No·YO "oyurn!ldor Ml'nel'ro sus-,rada" na administração, ao y b uU
assinar decreto tornando

�en�e �a�amentos �O [sta�o
O novo governador de Magalhães Pinto decidiu,

MlullS Gerais. sr. Maga- 'ainda, a volta imediata às
Ihães Pinto, deliberou, na repartições a Que perten;
primeira reunião com seu çam de todos o sservidores
secretariado, '..:. realização colocados à disposição de
de um levantamento geral outros órgãos do govêrno, a

da situação financeira do criação de comissão en ..

Estado, e a suspensão de carregada de sugerir novos

todos os pagamentos, com métodos de nscanaacão da

excesaêo dos ínadtévets. mercadoria em trânsito, e

ridas deliberações do novo

chefe do Executivo aíagce;

sem efeito as nomeações
renas pelo govêrno ante.,.
rtor, a partir de 26 de a;

gosto de 1960, e ordenando

re,.I.lme das promOÇões, a

posentadorias e. reformas
assinadas no último ano e

mês de Janeiro do corren

te. Também mandou re,

Ocupou, posteriormente, o

cargo de engenheiro-chefe
da Divisão de Distribuição
da Empresa Pôrce e ·Luz
Santa Catarina S.A. de Blu

menau, foi secretário da As-

sociação de Engenheiros do

·Vale do Itajai, h'avendo 0-

cupado também o cargo de
delegado do Conselho Regío.,
na\ de Engenhala e Arqul.,

vtsar os concursos realiza
®s no 19ual período e ex;

tlngulr a Fundação .ara.,

goana de Servl�'1\ssisten
ctaís, criada pelo decreto
n. 902, de 31_12 ...1960. Mais
três mil f u n c ia nanes
toram atingidos pelas rere-

bem como a conclusão ur.,

gente de sindicância e ín;

quérltos a d m I nistratlvos
iniciados. O governador

o recolhimento de todas as

máquinas ãl.., Secretaria da

Viação existentes no ints.,
rior daquele Estado.

o curnnvet deste ano vai ulfrupassu r os progrrostteos; Desde cedo povo e Ieliôes vem demonstrando isso. O Prefeito Municipal den
tro de mais alguns dias .. estará comandando a decoração da cidade. As sociedades carnavalescas surgirão nus r-uas com "novidades.

vamos espurnr pa·rn ver. As fotos acima foram tomadas por ocnsiâo da posse de telsn, li nevo goveruadnr, na homenllge-m Que lhe foi
.

>íj\llrestnda no Campo �da F,C.F_

atos -acoimados de trregu;
lares, adotando, imediata ...

mente, orovrdêncía, julga;
rias do mierêsse do Estado.
FeIto o levantamento, em
todas as repartições para;
naensés, o mesmo será ca;

nalizado a urna repart'ção
especializada para estudo
regularlz cão e norrrJ.il1:
zação do Serviço Público
do vlslnho daquela unidade
da Federação.

Meu caro Cenero l Vieira da Rosa.
Se, no s-eu BILHETE de domingo, o persona

gem a que você alude tivesse o nome citado por
extenso, eu não estaria agoru correndo o perigo
de agradecer por outrem. Lembro-me do Pinheiro
Chagas a reclamar contra o Eça, depois de vestir
uma carapuça manhosamente devoluta que lhe
rôra atirada. Corro, assim, o risco de você repetir o

genial autor de A CIDADE E NS SERRAS, pediu
do-me para sair de dentro do seu personagem, de
pois de apalpar-me nas crinas e nas orelhas fel,
pudas.

Em todo o caso, o meu afetuoso abraço de
aaredectmento.rü nome, de fato, não precisava apa ,

recer. porque a servidão desses 10 anos foi ofere
cida á causa que o nosso Governador encarnou. âle
mesmo, na sua extrnordinár-iu campanha, repetiu
sempre que li SU1l unidade humana tinha o valor
único dessa própria causa.

Quanto ii pena, de te" agora que escrever "gj ,

tuanistumente'', aceito-a com resignação. Os pe;
llÓ)OgOS modernos retiram da pena o significado de

�i�S��g�e�s�e�o���t�n:�;� ����l peoJ�r���c�x:::��� í
do alb das montanhas como do baixo das planícies.

Com Nerêu, Udo Deek e Aderbal no poder, a

defesa foi tão fácil quanto o ataque contra Irineu e

Her-ibei-to.
À vista disso, fui sempre um "condenado" que

usufruiu da melhor aplicação do exato conceito da
"pena", lapidarmente aintetisado por Guiau: "o
máximo da defeea acetal. com o mínimo do sofri
mento individual."

Seria falsa modéstia, meu caro General, negar
a minha participação na luta. I Gritar também que
"não está no sucesso 11. gléi'Ia da peleja" seria, -co

mo é, gasconhíce do Ciruno do Roatand. A vitória,
é sabido, não cabe no registro civil tantos pais e

mães a díspurnm. ÓI·ffl de, verdade é a denota, ta-
dinha !

.

O tr-iunfo de 3 de outubro, sendo de Santa Ca,
tarina, foi de todo". Dele" nós todos queremos ter
orgulho no dia em que descermos do Palácio. Pe;
i-a Isso cada um tem Que'sel" Simão. A cruz que
deram ao nosso Cel!':o é de chumbo. Só mesmo "em-, ..
ne de pesecço" como êle para suportá-la.

Um abraço, que a continência em pijama se,
ria grotesca.

PS. Os Vieira estão mesmo me provocando. Do
excelente Jaime, de Itajui, acabo de receber tele
grama nestes termos:

';A você que merece o maior quinhão
destes dez anos de lutas cela libertação de
Santa Catarina, o meu afetuoso abraço de
congratulações."

Vou colher no meu jardim o mais vermelho dos
cravos que. plantei, para a lapela do Jaime Vieira,
lutador bt'flvO e enxuto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


